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KRISLAI
Duosiąs jam didelę 

atsakomybę
Keista sistema
Naujas žmonijai pavojus? 
Galgi jis pasitaisysiąs 
Mokesčių mokėtojų doleriais

A. BIMBA
Busimasis prezidentas Jim

my Carter sako, kad jis 
viceprezidentui Walter Mon- 
dale paves didelę, svarbią 
pareigą: jį padarys Baltųjų 
Rūmų štabo direktoriumi. 0 
reikia žinoti, kad tas štabas 
susideda iš kelių šimtų žmo
nių. Tai iš tikrųjų didelė 
atsakomybė. Joks viceprezi
dentas visoje dviejų šimtų 
šios respublikos istorijoje 
metų, rodos, nebuvo tokios 
pareigos ant savo pečių ne
šęs.

□
Šios šalies federalinių teis

mų ir teisėjų Sistema tikrai 
keista. Visi teisėjai yra prezi
dento skiriami. Ir skiriami 
visam amžiui! Gyventojai ant 
jų jokios kontrolės neturi. Jie 
prieš nieką neatsako. Jie 
labai panašūs į senovės mo
narchus.

Sakoma, kad mūsų naujasis 
prezidentas Carteris tik užė
męs prezidento vietą, turės 
paskirti net 140 federalinių 
teisėjų.

Kodėl neleidžiama pilie
čiams juos išsirinkti?

Kolumnistas Norman Cous
ins laikraštyje “Long Island 
Press” (sausio 2 d.) iškelia ir 
lukštena naują baisų žmonijai 
pavojų.

Kalba eina apie oro mani
puliavimą kariniams reika
lams. Kas bus, kai šalys 
mokės ir galės viena ant kitos 
užleisti didžiausią sausrą ar
ba smarkiausi lietų ir joje 
viską sunaikinti?!

Oro panaudojimas kari
niams tikslams dar pavojin
gesnis ir už branduolinį gink
lą.

Kolumnistas teigia, kad 
šiuo tarpu Centrinės Žvalgy
bos Agentūra (Central Intel
ligence Agency — CIA) esan
ti užimta neHiek žvalgyba, 
kiek studijavimu galimybės 
orą manipuliuoti kariniams 
tikslams.

Q;.
Žymusis juodasis (negras) 

žurnalistas ir vadas Roy Wil
kins, tiesa, pusėtinai nusivy
lęs, kad Carteris valstybės 
prokuroru paskyrė Griffin 
Bell, žinomą rasistą, bet jis 
nenustoja vilties: o galgi, 
užėmęs tokią svarbią ir atsa
kingą vietą valdžios aparate, 
Mr. Bell atsisakys senųjų 
prietarų ir rasiniais klausi
mais laikysis bešališkai. Juk 
žmonės keičia savo nusistaty
mus .. .

Roy Wilkins, rodos, buvo 
vienas iš tų juodųjų vadų, 
kurie aktyviškai rėmė Jimmy 
Carterio kandidatūrą į prezi
dentus ir padėjo jam laimėti.

■ □
Dabar jau oficialiai žinome, 

kiek mums, mokesčių mokė
tojams, kainavo demokratų ir 
republikonų rinkiminės kam
panijos. Pusėtinai daug: net 
72 milijonus dolerių!

Į šią valdžios ataskaitą, 
žinoma, neįeina sumos, ku
rias kapitalistinės partijos 
pačios iš savo šaltinių išleido 
propagandai už savo kandida
tus.

Komunistų Partijai, Socia
listų Partijai ir kitoms mažo-

PRADĖJO POSĖDŽIAUTI 
95-ASIS KONGRESAS

Prez. Fordas siūlo Puerto Rico
paskelbti 51-ąja JAV valstija

VADINA ŠMEIŽTU
IR BIAURIU MELU

Washingtonas. — Praeitą 
pirmadienį susirinko ir pra
dėjo sesijas 95-asis Kongre
sas. Daugelis atstovų ir sena
torių yra nauji, buvo išrinkti 
lapkričio 2 dieną.

Prieš šią Kongreso sesiją 
stovi beveik visos tos pačios 
problemos, su kuriomis grū
mėsi kelios pirmesnės sesi
jos. Nei viena tų problemų 
nebuvo pilnai išspręsta. Saly
je tebesiautėja nedarbas, in-

Jis netylėsiąs

Walter F. Mondale
Washingtonas. — Išrinkta

sis viceprezidentas W alter 
Mondale sako, kad jis nety
lės, jeigu kartais pasitaikytų, 
jog jis kuriuo nors svarbiu 
klausimu nesutiktų su prezi
dento Carterio nuomone.

Jis taip esąs informavęs ir 
patį būsimąjį prezidentą. Se
na tradicija buvo tokia, kad 
viceprezidentas turi ištikimai 
“šokti pagal prezidento muzi
ka”. Kaip su ja bus ateityje, 
paregėsime. Galgi Mondale ir 
išdrįs su ja nesiskaityti. . .

Iš Pekino pranešama, kad 
praeitais metais Kinijoje der
lius buvo labai geras, tiesiog 
rekordinis. Tas reiškia, kad 
niekam neteks alkanauti.

Prižadėjo neleisti 
New Yorko mies
tui bankrutuoti
St. Simons Island, Ga. — 

Praeitą savaitę čionai pas 
išrinktąjį prezidentą Jimmy 
Carterį “svečiavosi” New 
Yorko miesto majoras Abra
ham Beame ir N. Y. valstijos 
gubernatorius Hugh Carey. 
Jų misija: gauti iš būsimojo 
prezidento pažadėjimą, kad 
jis nepašykštės šiam miestui 
finansinės pagalbos, jeigu 
jam prisieitų atsistoti prie 
bankroto slenksčio.

Majoras ir gubernatorius 
sugrįžo labai pasitenkinę sa
vo misija. Jie gavo prez. 
Carterio kietą užtikrinimą, 
kad jis jokiu būdu neleis New 
Yorkui subankrutuoti. Pagy
vensime — pamatysime.

Washingtonas. — Valdžios 
duomenimis, 1975 metais šio
je šalyje buvo 14 procentų su 
viršum kūdikių, kuriuos pa
gimdė hevedusios moterys. 
Tokių kūdikių buvo 447,900.

sioms partijoms nebuvę 
prieinami nei federaliniai mi
lijonai, nei kiti gilūs šaltiniai 
propagandai už savo kandida
tus.

fliacija, kainų kilimas, krimi- 
nalizmaSį miestų bankrotas.

Ar geriau šiai sesijai seksis 
su jomis persiimti?

Skirtumą sudaro tarp šios 
ir anų sesijų ne tiek Atstovų 
Rūmuose ir Senate pasirody
mas naujų veidų, kiek pasi
keitimas vyriausybėje. Da
bar ir Baltieji Rūmai yra 
demokratų rankose. Aišku, 
kad tarp vyriausybės ir Kon
greso nebus tokio trynimosi, 
koks buvo pirmiau, kada 
prezidento soste sėdėjo repu- 
blikonas. Tas gerokai paleng
vins išsprendimą daugelį 
klausimų. Kaip žinia, ypač 
prezidentas Fordas vetuoda
vo (atmesdavo) beveik visus 
Kongreso daugumos, kurią 
sudaro demokratai, priimtus 
bilius, ypač tuos, kurie siejasi 
su socialiniais projektais ko
voje su nedarbu bei infliacija.

Prezidentas Carteris žada 
Kongresui pilniausią koope
raciją.

Belgradas. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito Naujųjų Me
tų sutikimo proga, ragino 
šalies liaudį suvienyti savo 
gretas ir dar energingiau 
statyti socializmą. Jugoslavi
ja turinti laikytis savo nepri
klausomos komunistinės poli
tikos namie ir santykiuose su 
kitais kraštais.

Jugoslavijos 
medikų viešnagė 
Lietuvoje
Dvi dienas Lietuvoje viešė

jo Jugoslavijos gydytojų aso
ciacijos delegacija, vadovau
jama Serbijos gydytojų aso
ciacijos generalinio sekreto
riaus M. Dukičiaus.

Svečiai susipažino su svei
katos apsaugos organizavimu 
Lietuvoje, lankėsi gydymo 
įstaigose ir medicinos mokslo 
centruose.

Jugoslavijos medikai susi
tiko su Lietuvos TSR sveika
tos apsaugos ministro pava
duotoju M. Zaikausku.

Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijoje delegacija 
aptarė tolesnes mūsų respu
blikos ir Jugoslavijos mediku 
bendradarbiavimo perspek
tyvas.

Jis jau Maskvoje

Mr. Malcolm Toon
Maskva. — Jau atvyko ir 

pradėjo eiti savo pareigas 
naujasis Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasadorius Mal
colm Toon Tarybų Sąjungoje.

Vail, Colo. — Čia atosto
gaudamas prezideritas For
das sugalvojo pasiūlyti Kon
gresui, kad šios šalies koloni
ja Puerto Rico būtų paskelb
ta JAV 51-aja valstija su 
visomis valstijos teisėmis, 
atsakomybėmis ir pareigo
mis. Taip buvo padaryta sil 
kolonija Alaska 1958 m. ir su 
Hawaii 1959 metais.

Sakoma, kad šis Fordo 
pasiūlymas labai nustebino 
visų srovių puertorikiečius. 
Neseniai išrinktasis Puerto 
Rico gubernatoriumi Hernan
dez Colol sako, kad preziden
tas taip padarė net su juo 
nepasitaręs, nors jis tai idėjai 
pilnai pritaria.

Praeito lapkričio 2 d. įvy- 
kisiuose rinkimuose laimėjo 
Naujoji Progresyvė Partija, 
kuri pritaria pavertimui 
Puerto Rico JAV valstija. 
Pralaimėjo Liaudies Demo
kratinė Partija, kuri stoja už 
palikimą Puerto Rico tiktai 
JAV kolonija.

Bet, kaip žinoma, šiandien 
Puerto Ricoje jau yra didelis 
judėjimas už pilną nepriklau
somybę. Manoma, kad šis 
Fordo pasiūlymas dar labiau 

“LAISVĖS” VAJUS
Vajus pi asidėji -1976 m. rugsėjo 1 d. ir baigėsi lapkričio 30 d.
Konjtesto laimėtojai sekami:
Laimėta dovana Punktai

Naujų skaitytojų gavome nuo lapkričio 19 d. iki pabaigos 
vajaus 37-23 į Lietuvą, 11 į JAV, 2 į Pietų Ameriką ir 1 į 
Kanadą. Labai žymiai šį kartą pasirodė Povilas Alekna 
prisiųsdamas 18 skaitytojų. Mūsų Povilas tikrai stebėtinai 
puikiai pasidarbavo šiame vajuje, beveik pralenkdamas visą 
didžiąją Kanadą. Kiti vajininkai prisiuntė kiek mažiau naujų 
skaitytojų. * * *

Į fondą aukų gavome nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 15 d. 
sekamai:

1. $50-Kanados vajininkai................................. ,..........17,484
2. $40-LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.-P. Alekna. . 12,298
3. $35-Miami, Fla.-N. lešmantienė ir V. Bovinas........5,911
4. $30-Brooklyn, N. Y.-N. Ventienė ir A. Mitchell . . . 5,826
5. $25-Connecticut vajininkai.......................................4,969
6. $20-S. Rainard, Brockton, Mass............................... 3,692
7. $15-San Francisco-Oakland, Cal.-V. Sutkienė ir

V. Taraškienė . . .2,744
8. $12-New Jersey vajininkai........................................2,376
9. $10-Worcester, Mass.-. J. Jaskevičius ir

J. Petkūnas.......................   . 1,904
10. $ 5 — Detroit, Mich.-J. K. Alvinas ir F. Nakas . . 1,830 

* * *
Kitų nelaimėjusių kontestantų stovis:

A. Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhill, Mass..........1,812
M. Uždavinis, Norwood, Massachusetts........................ 1,444
E. Repšienė, Dorchester, Mass..................................... 1,414
Binghamton, New York....................................................1,378
Baltimore, Maryland....................................... 1,064
R. Merkis, Philadelphia, Pa......................... ?................. 904
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass.......... . .............   900
A. Bernat, Los Angeles, California............................... 876
Long Island vajininkai.................................................... 784
Raymond Stakėnas, Scottville, Mich.............. ............... 532
A. Shupetris-S. Penkus, Lawrence, Mass..................... 506
J. Kontenis, Rochester, N. Y.......................................... 284
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa............ '.......................... 244
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa............................... 170* * *

“Laisvės” rėmėja.......................................................... $750.00
Per P. Alekną, St. Petersburg, Fla............................ $402.00
Aukojo: Agnė Jurevičienė prisiminimui savo

mirusių sesučių Lilijos Kavaliaus
kaitės ir Margaret Cowl.................... $200.00
Eva Valley pagerbimui mirusio vyro 
Victor Valley .....................................  100.00
Joseph ir Helen Dobrow)................. 40.00
Walter ir Mylda Žukasr ............ .  20.00
M. Steinys .... .............   14.00
R. Zaluba, Medway, Mass................ 10.00
Mary Baltuška, Grand Bend, Canada 10.00 
Adelė Pakalniškienė......................... 6.00
Morta Gruzinskas .............................. 1.00
Frances Pfeiffer........ .................. 1.00

•-------------------- -----------------— I
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išplės puertorikiečių kovą už 
nepriklausomybę.

Kaip į Fordo pasiūlymą 
pažiūrės Kongresas bei sau
sio 20 dieną sudaryta naujoji 
vyriausybė? Sakoma, kad 
Kongrese esąs pasidalijimas. 
Vieni stoja, kad Puerto Rico 
pasiliktų tiktai kolonija ir 
toliau, esą ir nepriklausomy
bės šalininkų, tačiau mano
ma, kad dauguma pritars 
Fordo pasiūlymui.

Puerto Rico sala guli už 
apie 1,000 mylių nuo Flori
dos. Jos plotas —- 3,423 ketv. 
mylios, 3,100,000 gyventojų. 
Apie 85 procentai jų yra 
katalikai. Šalyje siautėja di
džiausias skurdas, 60 procen
tų gyventojų priskaitoma 
prie skurdžių.

Kolonijos pavertimas val
stija reikalauja tam tikrų 
formalumų. Jeigu Kongresas 
Fordo pasiūlymą priimtų ir 
prez. Carteris su tuo sutiktų, 
dar turėtų būti leista Puerto 
Rico gyventojams referendu
mu priimti ar atmesti pasiū
lymą. Aišku, kad nepriklau
somybės šalininkai nesigailės 
pastangų gyventojus laimėti 
savo pusėn.

United Nations, N. Y. — 
Šiuo laiku Amerikos komerci
nėje spaudoje bei televizijoje 
ir per radiją vedama labai 
įtempta propaganda prieš 
Vietnamo Socialistinę Respu
bliką. Skelbiama, kad šian
dien Vietnamo kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose lai
koma nuo 200,000 iki 300,000 
komunistų vadovaujamos 
valdžios priešų bei buvusių 
Pietų Kinijos valdžios parei
gūnų.

Čia veikiąs Vietnamo Res- 
publiko atstovas Dinh Ba Thi 
gruodžio 30 dieną išleido 
pareiškimą, kuriame jis tuos 
jo kraštui primetamus kalti
nimus griežčiausiai paneigia. 
Jis juos vadina biauriausiu 
melu ir šmeižtu. Jis protes
tuoja prieš tokių melų sklei
dimą.

Ispanijos valdžia 
nusileido 
protestams
Madridas. — Kai karaliaus 

Carlos valdžia suareštavo ir 
įkalino iš užsienio sugrįžusį 
Ispanijos Komunistų Partijos 
sekretorių Santiago Carrillo 
ir kitus septynis veikėjus, 
visoje šalyje kilo tokia pasi
piktinimo ir protestų audra, 
jos jis turėjo nusileisti ir 
komunistus išleisti iš kalėji
mo po nedideliu užstatu. 
Valdžia sako, kad tegu teis
mas dabar sprendžia komu
nistų siekimą legalizuoti savo 
veiklą Ispanijoje.

Svarbu ir tas, kad tasai 
teismas nebus militarinis, 
kaip būdavo prie Franco reži
mo, o civilinis.

Ispanijos liaudis iš kalėjimo 
išleistuosius vadus sutiko su 
masiniais sveikinimais. Da
bar dar sunku esą pasakyti, 
bet manoma, kad šis valdžios 
ėjimas veda prie Komunistų 
Partijos legalizavimo.

Istorinis lietuvių dailininkų 
tapybos leidinys

Vilnius. — Keturių šimt
mečių lietuvių dailės raidą 
atspindi didelis albumas “Lie
tuvos tapyba”, kurį masiniu 
tiražu išleido “Vagos” leidyk
la. Knygoje išspausdintos 332 
spalvotos dailės kūrinių re
produkcijos.

Naujame leidinyje surinkti 
būdingiausi kelių epochų,

Griffin Bell
Prieš jo paskyrimą Valsty

bės prokuroru eina smarkiau
si protestai. Ypač juodieji 
žmonės prieš jį, kaipo rasis
tą, sukilo.

Beje, tais melais pasirem
dama taip vadinamų antikari
nių aktyvistų grupė pasiuntė 
su 110 parašų Vietnamo at
stovui Thi reikalavimą, kad 
tas "žmonių persekiojimas” 
Vietname būtų nutrauktas. 
Tai Thi ir atsako į jų tą 
laišką.

Reikia pabrėžti, kad iš tų 
laiško pasirašytojų daugelis 
dabar viešai prisipažįsta, kad 
jie buvo propagandos apgau
ti, kad iš Vietnamo sugrįžę 
amerikiečiai juos įtikino, kad 
ten vyriausybė represijų ne
vartoja, kad jie padarė didelę 
klaidą, laišką pasirašydami.

Kinijos vadas žada 
partijos valymą

Hua Kuo-feng
Pekinas. — Naujasis Kini

jos Komunistų Partijos pir
mininkas Hua Kuo-feng sako: 
“Centro Komitetas 1977 me
tais praves judėjimą už kon
solidavimą ir išlyginimą par
tijos eilių”.

Šiandien Kinijos Komunis
tų Partija turi apie 30 milijo
nų narių. Centro Komitetas, 
matyt, nujaučia, kad jos eilė
se yra žmonių, kuriems, jo 
supratimu, neturėtų būti vie
tos.

įvairių stilių ir srovių daili
ninkų kūrybos pavyzdžiai. 
Albumo apžvalginiame 
straipsnyje aptarti pagrindi
niai tapybos raidos etapai, 
pasakojama apie dailės mo
kyklas, supažindinama su 
daugelio tapytojų kartų kū
ryba, pradedant nežinomais 
XVI amžiaus dailininkais. 
Apžvalgoje pažymima, kad 
nacionalinis lietuvių tapybos 
savitumas išryškėjo ir susi
formavo paskutiniaisiais de
šimtmečiais, veikiamas nuo
latinio bendravimo su visų 
tarybinių tautų daile.

“Lietuvos tapybą” sudarė 
ir įžanginį straipsnį parašė 
dailėtyrininkas P. Gudynas. 
Ruošiant leidinį, jam talki
ninkavo dailininkai V. Arma- 
las, V. Karatajus, V. Macke
vičius, J. Švažas.

"Vagos” leidykla taip pat 
baigė ruošti spaudai antrą 
didelį albumą "Vilniaus archi
tektūra”.

Maskva. — 1976 m. tarybi
niu Aeroflotu pasinaudojo 
100 milijonų keleivių. Per šį 
penkmetį lėktuvais transpor
tas padidėsiąs dar 30 procen
tais.

i
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Propaganda darbininkų 
protui nuodyti

Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso aukštoji vadovybė su prezidentu George Meany 
priešakyje neslepia savo nusistatymo prieš detentę, prieš 
gerus diplomatinius ir prekybinius santykius tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos, prieš mažinimą ginklavimuisi 
lėšų. Apart militarizmo šalininktį gerai žinomos propagan
dos, kad Tarybų Sąjunga jau beveik pralenkusi mūsų 
Ameriką su savo apsiginklavimu, todėl mums reikią taip pat 
dar daugiau ginkluotis, kai kurių unijų lyderiai dar prideda 
darbininkų gąsdinimo propagandą, kad sumažinimas ginkla
vimuisi lėšų išmestų iš darbo gal net keletą šimtų tūkstančių 
darbininkų, dirbančių ginklų gaminimo fabrikuose bei 
įvairiose militarinėse tarnybose, į bedarbių eiles. Tai 
nuodijimas organizuotų darbininkų proto.

Šios propagandos puoselėtojai iškraipo ginklavimosi 
priešų programą. Jie darbininkams nepasako, kad militariz
mo priešai siūlo tuos desėtkus bilijonų dolerių pervesti į 
socialiniai naudingus projektus, kurie duotų keleriopai 
daugiau darbų, negu būtų prarasta nustojant gaminti 
masinio žudymo ginklus. Tie projektai, jie savo programoje 
sako, turi būti ne patikėti privatiškoms pelnagrobiškoms 
kapitalistinėms kompanijoms ir korporacijoms, bet vyriau
sybės vykdomi ir diriguojami. Miestuose reikia naujų 
gyvenamųjų namų, reikia daugiau ir geresnių ligoninių, 
mokyklų, masinės transportacijos priemonių, įvairių sveika
tos apsaugos bei kultūrinių įstaigų. Tokiems ir tiktai 
tokiems naudingiems reikalams eitų iš ginklavimosi 
biudžeto paimti bilijonai.

Imperialistų pasidarbuota 
ir Brazilijoje!

Kaip žinoma, 1964 metų balandžio 1 dieną Lotynų 
Amerikos šalyje Brazilijoje įvyko staigus perversmas: 
militaristai nuvertė prezidento Joao Goulart vadovaujamą 
vyriausybę, šalies vairą paėmė į savo rankas ir iki šiol jį 
tebelaiko. Visos demokratinės teisės ir civilinės laisvės buvo 
užgniaužtos. ... •

Tik dabar pasaulis viešai sužino, kukį vaidmenį tuose 
įvykiuose vaidino mūsų Jungtinių Valstijų imperialistai. 
Apie tai pasakoja tuo laiku šios šalies ambasadoriaus 
pareigas Brazilijoje ėjęs Mr. Lincoln Gordon. Jis sako, kad 
1964 metų pradžioje Brazilijoje buvo didelis Goularto 
vyriausybe nepasitenkinimas, “komunistų ir kitų kairiųjų 
jėgų “vadovaujamas. Jis buvęs labai išsigandęs ir susirūpi
nęs, kad tos kairiosios jėgos gali laimėti ir sudaryti savo 
vyriausybę. Todėl pataręs mūsų prezidentui Lyndon 
Johnsonui tuojau paruošti galingas, gerai ginkluotas šios 
šalies laivyno ir orlaivyno karines jėgas ir budėti. Jeigu 
tiktai pasirodytų, kad kairieji paima viršų ir militaristinių 
konspiratorių žygis nepavyksta, tos karinio laivyno ir 
orlaivyno jėgos atsiskubintų ir padėtų militaristams laimėti. 
Bet, sako Gordon, militaristai laimėjo be mūsų tiesioginės 
militarinės pagalbos.

Mr. Gordon, žinoma, visos tiesos nepasako. Jis> nepasako, 
kad tie militaristiniai konspiratoriai iš tikrųjų buvo 
Amerikos imperialistų panaudoti perversmo įvykdymui. Jis 
tiktai tiek pasako, kad Brazilijos militaristai iš anksto buvo 
informuoti, tai yra žinojo, kad Jungtinių Valstijų karinės 
jėgos yra paruoštos atsiskubinti jiems į pagalbą, jeigu 
pasirodytų, kad kairiosios jėgos paima viršų. Jis taipgi tik 
tiek pripažįsta, kad Amerikos Centrinės Žvalgybos Agentū
ra turėjo tiesioginius ryšius su Brazilijos militaristiniais 
konspiratoriais.

Daleiskime, kad tik taip ir buvo. Juk palaikymas su 
konspiratoriais ryšių ir užtikrinimas jiems, kad jiems nebus 
leista pralaimėti, kad JAV karinės jėgos paruoštos jiems 
ateiti į pagalbą, reiškia kišimąsi į tos šalies vidinius reikalus 
ir tiesioginį dalyvavimą tame perversme.

Du sveikinti ir remtini žygiai
Klaida būtų nors valandėlei įsivaizduoti, kad be masinio 

liaudies spaudimo naujasis prezidentas ir Kongresas rimtai 
susirūpins jos svarbiais nūdieniais reikalais — pravedimu 
plačios viešųjų darbų programos, užkirtimu monopolijoms 
kelio kainas kelti, praplėtimu sveikatos apsaugos, sumažini
mu lėšų ginklavimuisi ir bendrai militariniams reikalams ir 
jų panaudojimu įvairiems reikalingiems socialiniams projek
tams. Prezidentas ir Kongresas šiems reikalams kreips 
dėmesio tiktai tiek, kiek bus iš liaudies pusės spaudimo 
priversti.

Tą puikiai supranta mūsų pažangioji visuomenė. Todėl ji 
planuoja naująją vyriausybę bei Kongresą pasitikti dviem 
svarbiais žygiais. Vienas bus formoje plačios konferencijos 
22-24 dienomis Washingtone. Ją rengia Nacionalinė 
Koalicija Kovai su Nedarbu ir Infliacija. Joje tikimasi 
gausios atstovybės nuo darbo unijų ir šiaip įvairių socialinių 
organizacijų bei įstaigų.

Kitas žygis taip pat sostinėje bus formoje masinės 
demonstracijos sausio 22 dieną — tik už poros dienų po 
Jimmy Carterio inauguracijos į prezidentus. Jį ruošia 
Amerikos Draugų Tarnybos Komitetas ir Susirūpinę 
Dvasiškiai ir Pasauliečiai.

Šios demonstracijos tikslas — užprotestuoti prieš “B-l 
Bomberio’f statymo ( programą ir pareikalauti, kad ta 
milžiniška \suiha būtų panaudota socialiniams liaudies 
reikalams. Apskaitoma, kad šios militarinės programos

SU PASIDIDŽIAVIMU 
APIE GRAŽŲ LAIMĖJIMĄ

Vilniaus spaudoje skaito
me:

“Jei 1950 metais visos Ta
rybų Lietuvos elektrinės pa
gamindavo tik 200 mln. kilo
vatvalandžių, tai 1975 metais 
šis skaičius išaugo beveik iki 
9 milijardų kilovatvalandžių. 
Atitinkamai vienam respubli-, 
kos gyventojui pagaminta 58 
ir 2,800 kilovatvalandžių per 
metus.

Kaip ’sparčiai auga žemės 
ūkio elektrifikacija, gali pa
pasakoti ir šie skaičiai: prieš 
15 metų kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose tebuvo tik 11 
tūkstančių elektros variklių 
bendru 73 tūkst. kilovatų 
galingumu, tai šiuo metu čia 
dirba 257 tūkstančiai elektros 
variklių bendru 1,440 tūkst. 
kilovatų galingumu.

Pagal elektros suvartojimą 
žmonių buityje šie rodikliai 
yra jau lygūs tiek mieste, 
tiek kaime.

Dabartiniu metu respubli
koje eksploatuojama 111,000 
kilometrų įvairios įtampos 
elektros tiekimo linijų.

Sunaudojus vieną kilovat- 
valandį elektros energijos ga
lima pagaminti: 10 kg kalio 
trąšų, arba 2 kg popieriaus, 
15 kg cemento, 10 plytų, 5 kg 
šokolado, 20 kg konservų 
gaminių, 10 kg sviesto, 100 
kg ketaus arba naftos.”

REIKALAUJA DAUG 
SUNKESNĖS BAUSMĖS

Geležinkeliečių unijų orga
nas “Labor” (gruodžio 18 d.) 
savo vedamajame kreipia bu
simosios vyriausybės bei 
Kongreso dėmesį į korporaci
jų vadus, kurie susitarę nu
stato kainas ir tuo sulaužo 
Antitrustinį įstatymą. Reikia 
pradėti juos aštriau persekio
ti ir smarkiau bausti. Laik
raštis nurodo, kad iki šiol 
teisman patraukti sąmoksli
ninkai sutartinai pakelti kai
nas, išsisuka nuo užsipelny
tos bausmės.

Štai tik vienas pavyzdys. 
Vienas toks sąmokslininkas 
buvo patrauktas teisman, 
rastas kaltu ir nubaustas 
pasimokėti $30,000. Jam to
kia bausmė tiktai vieni juo
kai: jis pakeltomis kainomis 
pasidarė tris milijonus dole
rių gryno pelno.

Kartais įstatymo laužytojai 
nubaudžiami tik kelių dienų 
ar savaičių įkalinimu. O tuo 
tarpu daug mažesni biedni 
kriminalistai nubaudžiami 
keleriopai ir ilgesniu įkalini
mu.

“Labor” redakcijos patari
mas: Rasti kaltais sąmoksli
ninkai kainas nustatyti, kaipo 
kriminalistai, turėtų būti pa
siunčiami už grotų metams 
arba dvejiems. Tik tada kor
poracijų galvos pagalvos, ar 
jiems apsimoka laužyti anti
trustinį įstatymą.

Meksikos bankus ir Kubą 
šelpė pinigais ir padėjo pata
rėjais. Šios riaušės turėjo 
svarios įtakos Indokinijos ka
rui baigti ir JAV kariams iš 
ten atšaukti.

Karui pasibaigus, riaušės 
išblėso ar beveik visiškai 
aprimo.“

Jablonskiui pikta, kad 
Amerikos studentija aktyviš- 
kai prisidėjo prieš šios nepa
teisinamos Indokinijoje sker
dynės užbaigimo. Jis ja šmei
žia, sakydamas, kad Maskva 
ją sukurstė ir finansavo.

Kaip žinia, Jablonskis ir 
kiti klerikalai labai norėjo, 
kad toji skerdynė kuo ilgiau
siai tętųsi ir visus, kurie 
reikalavo ją užbaigti, keikė ir 
vadino “Maskvos agentais”.

LIETUVIŠKIEJI 
REAKCININKAI NIEKO 
NELAIMI

Chicagiečių “Vilnies” re
daktorius S. J. Jokubka, 
kuris neseniai lankėsi Tarybų 
Lietuvoje, sako:

“Paimkime lietuviškus 
reakcinius nacionalistus. Sa
vo antitarybine propaganda 
jie daro viską, kad tik Tarybų 
Lietuvai būtų blogiau. Tiesa, 
nemažai jų šia propaganda 
užsiima kaip profesionalai an- 
tikomunistai, bet dauguma 
keršto sumetimais, kad Lie
tuvos liaudis, pasirinkusi ta
rybinę santvarką, atėmė iš jų 
fabrikus, dvarus, ūkius, 
miestuose namus.

Ir ką gi jie laimi kerštauda
mi? Nieko. Lietuva statosi, 
visapusiškai tobulėja, liaudis 
kaip siekė, taip ir siekia, kad 
jos žemė būtų gražesnė, ma
lonesnė žmogui gyventi.

O nabagai emigracijoje 
kerštinčiai plūsta, konevei- 

, kia, pučiasi savo reakciniu 
nacionalizmu waip varlės 
prieš jautį.”

Pagerbtas 
žymios veikėjos 
atminimas

Janina Narkevičiūtė

Jungtinės Automobilistų Unijos prezidentas Leonard
Woodcock [kairėje] ir viceprezidentas Douglas Fraser.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija,

Sveikiname su Naujaisiais 
1977 Metais. Linkime, kad 
Naujieji Metai atneštų daug 
džiaugsmo ir stiprios energi
jos jūsų visuomeniniame dar
be. Taip pat sveikiname 
brangią tetą Bronę Rama
nauskienę ir linkime geros 
sveikatos ir laimingų metų. 
Dėkojame už “Laisvę”, kurią 
ji mums kasmet užrašo. O 
Jums, brangūs laisviečiai, 
linkime daug laimės ir sek-
mės.

Adelė ir Algis Navickai
Telšiai

* * *

VILKAI KEIČIA KAILĮ
Linkime laimingiausių 1977 

metų ir geros sveikatos ir 
sėkmės visiems laisviečiams. 
Juozas ir Leonara Kazlauskai

VIETOJE SVEIKINTI, 
JUOS BIAUROJA

Klerikalų rašeiva B. Ja
blonskis kunigų “Drauge” 
(gruodžio 24 d.) drožia.

“Apie 10 proc. universitetų 
studentų, pasivadinę savo or
ganizacijas kraštutiniais var
dais, Indokinijos karo metu 
kėlė riaušes universitetuose 
ir gatvėse. Joms nebuvo 
abejingi ir kai kurie universi
tetų dėstytojai. Vieni vado
vavo, kiti dalyvavo, o treti 
kurstė. Studentams atėjo į 
talką hipių ir kairiosios orga
nizacijos. Nemažiau joms dė
mesio skyrė ir Maskva. Per

Kaunas. — Gruodžio 12 d. 
Kauno Istorijos muziejuje 
įvyko Janinos Narkevičiūtės- 
Cygienės 60-ųjų gimimo me
tinių minėjimas. Pranešimą 
apie J. Narkevičiūtės gyveni
mą ir darbus padarė Antano 
Sniečkaus politechnikos in
stituto katedros vedėjas, is
torijos mokslų kandidatas P. 
Staras. Prisiminimais pasida
lijo Požėlos rajono Vykdomo
jo komiteto pirmininko pava
duotoja E. Tamašauskienė, 
LKP Kėdainių rajono Politi
nio švietimo kabineto vedėja 
D. Repševičienė, dailininkas 
V. Žuklys, Socialistinio dar
bo didvyris J. Paleckis. ,

Prie namo Donelaičio gat
vėje, kur 25-erius metus 
gyveno J. Narkevičiūtė, ati
dengta paminklinė lenta. Pe
trašiūnų kapinėse minėjimo 
dalyviai ant įžymios visuome
nės ir kultūros veikėjos kapo 
padėjo gėlių.

įvykdymas pareikalaus apie 88 bilijonų dolerių!
Kaip žinia, šiai programai vystosi nemaža opozicija ir 

Kongrese. Sėkminga, didelė liaudies demonstracija prieš ją 
bus didelis paskatinimas tai opozicijai laimėti Kongreso 
daugumą. \

Ši demonstracija bus visos šalies pobūdžio. Joje tikimasi 
plačios atstovybės iš visų šalies kampų — nuo Kalifornijos 
iki Maine.

Vilnius. — Užjūryje vėl 
prabilo Bražinskai. Taip, tie 
patys, iš oro piratų giminės, 
kurie prieš šešerius metus 
begrobdami tarybinį lėktuvą 
nužudė devyniolikametę 
stiuardesę, sužeidė tris lakū
nus ir sukėlė rimtą pavojų 46 
keleivių gyvybėms. Po ilgų ir 
ne ji tin sėkmingų odisėjų 
“didvyriams” atsidanginus 
Amerikon, jų užtarėjas ir 
globėjas VLIKo pirmininkas 
Valiūnas suskubo savo na
muose surengti, anot tenykš
čių laikraščių pranešimų, 
spaudos konferenciją.

Šypsena ima nė iš tokio 
skambaus žmogžudžių ir ke
liasdešimties jų globėjų susi
bėgimo pavadinimo, o iš Bra
žinskų pastangų žūt būt pa
keisti savo kailį ir susikrauti 
politinį kapitalą. Iš užjūrinia- 
me Brooklyno klerikalų “Dar
bininke” paskelbto tos vadi
namosios konferencijos apra
šymo paaiškėja, jog naujiems 
savo sėbrams ir šeiminin
kams Pranas Bražinskas pri
stato save kaip neva pokario 
metais Lietuvoje veikusio 
partizaninio karo kovotoją, 
dėl to ne kartą suimtą, trem
tą į Sibirą ir t. t.

Pasirodo, žino oro piratas, 
kuo galima papirkti ir savo 
pusėn palenkti panašias tėvy
nės atplaišas, reakcinės lietu
vių emigracijos vadeivas — 
tauškalais apie politinę kovą. 
Ant ko ne ko, bet ant šio 
kabliuko jie kimba nesidairy
dami. Tegul jį bus numetęs ir 
žmogžudys!

Kriminalistika jį atvedė 
į kaltinamųjų suolą

Dirbdamas Vievio koopera
tyve^ Bražinskas iš kitų suk
čių gaudavo pavogtas me
džiagas ir jas pardavinėdavo. 
Bet, kaip sakoma, lig laiko 
vandenį ąsotis neša. Taip ir 
Bražinskui — teko stoti prieš 
liaudies teismą. Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo 
baudžiamųjų bylų kolegijos 
1965 metų sausio 23 dienos 
nuosprendyje pažymėta, jog 
sukčius per keletą metų priė
mė ir pardavė turto daugiau 
kaip už 32 tūkstančius rublių. 
Teismas pripažino jį kaltu 
pagal Lietuvos TSR baudžia
mojo kodekso 177 straipsnį 
“Piktanaudžiavimas tarybine 
padėtimi”, taip pat pagal 228 
straipsnį “Nusikalstamu bū
du gauto turto įgijimas arba 
realizavimas”, ir nubaudė 
penkeriems metams laisvės 
atėmimo.

Pinigai, tik pinigai — štai 
kokiam dievui meldėsi Bra
žinskas. Dėl jų jis nepagailėjo 
net savo tikros motinos. Dar 
ir šiandien buvę kaimynai 
negali pamiršti, kaip jis apvo
gė ją — įkalbėjo parduoti 
namus kaime, pasiglemžė jos 
gautus pinigus, o ją apgyven
dino tvartelyje, kol pagaliau 
ir iš ten išvijo. Neturėdama 
kitos išeities, motina buvo 
priveista užtarimo ieškoti 
liaudies teisme, kuris priteisė 
sūnui išlaikyti motiną. Deja, 
tų kelių vienintelio sūnaus 
rublių Marija Brazinskienė

taip ir nesulaukė ir turėjo 
žvalgytis į svetimus — bene 
kas sušelps ir palengvins 
senatvės dienas.

Ne ką geresnės dalios iš 
Prano Bražinsko susilaukė ir 
šeima. Niekad geresnio žo
džio iš jo nėra girdėjusi 
žmona—vis jama, užgaulio
jama, o neretai patyrusi ir 
kumščių sunkumą. Atlikęs 
bausmę už jau minėtą suk
čiavimą, Pranas Bražinskas 
šeimą dar labiau nuskriaudė
— pardavė namą ir palikęs 
saviškius be pastogės, įsikū
rė Vilniuje pas sugyventinę. 
Iš ten spruko į Uzbekistaną, 
antrą kartą vedė ir pasivadi
no žmonos pavarde — Karei
va. Deja, netrukus metė ir 
antrąją žmoną su dukrele.

Tad ko blaškėsi, ko ieškojo 
Pranas Bražinskas, savo pu
sėn patraukęs. Tada, dar ne- 
pilmetį sūnų? Ogi paprasčiau
sia: kartą gavęs per nagus jis 
puikiai įsitikino, kad Tėvynė
je, kur (kiekvienam apmoka
ma pagal darbą, sukčiams 
nėra vietos. Iš pradžių jis 
slepiasi toliau nuo gimtinės
— Uzbekistane, kur tarp 
nepažįstamų vylėsi lengviau 
būsiant grobti ir spekuliuoti. 
Bet kur sukčius nesislėptų, 
tarp sąžiningu, darbu pelnin- 
čių duoną žmonių, jam vis 
bus nelengva. Ir sukčiauti, ir 
išleisti už sukčiautus pinigus. 
Ir tada sukčius ir vagis 
griebėsi ginklo ir pakėlė ran
ką prieš žmonių gyvybę. Ką 
gi, nieko nuostabaus — gyve
nime jau ne kartą yra paaiš
kėję, kad sukčius ir banditas 
gali gyvuoti vienas šalia kito, 
o neretai dargi tame pačiame 
asmenyje.

Dabar tas sukčius ir bandi
tas verčia savo kailį ir sten
giasi išvirsti į kovotoją ir 
politinį kankinį. Šiandien, be
je, tai madinga. Juo labiau, 
kad ten, užjūryje, yra pati
klių ... V. Banelis

Philadelphia
* * ♦

Mieli draugai!
Karštai sveikinu Naujųjų 

Metų proga “Laisvės” ir 
“Šviesos” kolektyvą, bendra
darbius, platintojus, rėmėjus 
ir visus skaitytojus.

Visiems linkiu daug laimės, 
džiaugsmo, energijos, o dau
giausia — stiprios sveikatos.

Vandelinas Junevičius 
Kaunas

. * * *
Gerbiamieji Laisviečiai,

Sveikiname su Naujausiais 
Metais ir linkime geros svei
katos ir visokios laimės.

“Gimtojo krašto” Redakcija,
V. Reimeris

* * ♦
Gerbiami Tautiečiai,

Sveikinu Jus su Naujaisiais 
1977 Metais ir linkiu Jums 
daug laimės bei džiaugsmo ir 
geros nuotaikos, gražių, švie
sių dienų. Tuo pačiu-visam 
Jūsų “Laisvės” kolektyvui 
linkiu sėkmingai leisti šį laik
raštį. Albinas Kavaliūnas 
Pilviškiai, Lietuva

* * *
Naujųjų Metų proga nuo

širdžiai sveikinu laikraštį 
“Laisvę”, jos redaktorių A. 
Bimbą, administraciją, rašy
tojus, rėmėjus, skaitytojus ir 
visus laisviečius.

Linkiu Jums daug, daug 
geros sveikatos, sėkmės dar
be visuomenės labui ir asme
niniame gyvenime. Linkiu 
geroje nuotaikoje sutikti 
1977-uosius Metus.

Tau, brangi “Laisve”, lin
kiu daug, daug metų lankyti 
mūsų tautiečius su taikos ir 
tiesos misija, nurodyti teisin
gą kovos kelią už geresnį 
rytojų ir už taiką.

Lai gyvuoja taika!
S. Paulo Pūkelis

BRANGIAM ATMINIMUI
Dar menu tą dieną 
Kai mane lydėjai 
Ir tarei, — sudieu, 
Gal ant visados . . .

Kaip tuomet, taip šiandien 
Vien tau širdis plaka, 
Tave neužmiršiu 
Ašai niekados ....

Tos valandos, meilės 
Tyros ir širdingos, 
Pradingo, kaip saulės 
Skaistus spindulys.

Amžiams jos pranyko 
Širdį man sužeidę.
Nūn kankina sielą 
Skaudus ilgesys.

Gal vienam reiks baigti 
Šios žemės kelionę, 
Ir liūdėt be meilės 
Dienas ir naktis.

Sukūriau dainelę
Brangiam atminimui!
Nes darbe kūrybos
Nurimsta širdis . . .

Jonas Orintas
Luokė, Telšių rajonas

Skulptūra “Motinystė” 
(autorius-skulptorius S. Kuz
ma] Juknaičių tarybinio ūkio 
centrinėje gyvenvietėje.
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Pietų Korėjos diktatorius fašistas Park nemato nieko blogo 
tame, kad jis per savo agentus papirkinėja Jungtinių 
Valstijų viršininkus. Jis sako: Pas jus tokia mada: 
valdininkus papirkinėja visos didžiosios korporacijos ir 
monopolijos. Biznis yra biznis . . .

Istorinis įvykis Kuboje

Apie Valparaiso universitetą
G. KLIMAS

Vilniaus žurnalas “Kultū
ros barai“ (Nr. 9) paskelbė B. 
Raguočio straipsnį “Valparai
so universitetas: nuo ABC iki 
diplomo”. Šios mokyklos bu
vusiems moksleiviams tai 
primins jų jaunystę, ryžtą 
mokytis ir šviestis. Pagaliau, 
tą reikšmę ir vaidmenį, kurį 
turėjo Valparaiso mokykla 
Amerikos lietuviams, jų kul
tūrai.

Mat, Valparaiso universite
tą 1905-1925 metų laikotarpiu 
lankė apie tūkstantis Ameri
kos lietuvių. Ten mokslus ėjo 
beveik 95% senosios lietuvių 
išeivijos inteligentų-žu nalis- 
tų, visuomenės veikėjų, gy
dytojų ir kitų “Profesionalų“.

Toji mokykla, A. Marjerio | 
žodžiais, “buvo kadai toks jau j 
svarbus mokslo šaltinis ir j 

^šviesos švyturys Amerikos 
lietuviams, kaip Vilniaus uni
versitetas Didžiosios Lietu
vos lietuviams, o Karaliau
čius — Mažosios“. Nors šis 
sugretinimas ir labai sąlygiš
kas, tačiau nusako išskirtinę 
Valparaiso reikšmę Ameri
kos lietuviams. Jų tarpe ir 
socialistinio judėjimo daly
viams. Sį universitetą savo 
laiku lankė K. Vidikas -- 
Tauras, V. Andrulis, A. Bim
ba, A. Margeris (Šeštokas) ir 
kiti pažangieji Lietuvių vei
kėjai.

Valparaiso universitetas, 
įsikūręs nedideliame tuo lai
ku Indianos valstijos mieste
lyje (1910 m. jis turėjo apie 7 
tūkstančius gyventojų) buvo 
itin parankus ateiviams. Pir
miausia dėl to, kad mokykla 
turėjo pradinį skyrių (atei
viam menkai mokantiems an
glų kalbą ir šiaip mažaraš
čiams) vidurinį (High school) 
ir aukštojo mokslo kursą. 
“Toje mokykloje, kaip rašė 
A. Bimba, — galėjai pradėti 
mokytis nuo ABC ir iš jos 
išeiti su advokato, (. . .), 
dantų gydytojo, vaistininko, 
žurnalisto arba mokytojo di
plomu”. Taigi, į ją galėjo stoti 
ir vos moksliniuose klausi 
muose prakutę, ir didesnio 
išsilavinimo ateiviai.

Kita vertus, Valparaiso bu
vo palyginti gana palankios 
materialinės mokymosi ir 
pragyvenimo sąlygos. Kaip 
rašė “Kova”, “mažpinigiams 
lietuviams mokytis” už Val
paraiso mokyklą “prieina
mesnės da kolei nesiranda”. 
Be to, Valparaise apskritai 
vyravo demokratinės nuotai
kos ir atmosfera, taip pat 
traukusi įvairių tautybių 
ateivius.

Šią mokyklą lietuviai bus

“atradę” apie 1905 metus. Ją 
išpopularino lietuvių laikraš
čiai ir patys valparaisiečiai 
(“Vienybė Lietuvininkų’’, 
“Kova”, “Lietuva”, “Tėvynė” 
ir kt.). Nuo 1905 m., ypač 
1906 m. ten besimokančių 
lietuvių skaičius augo gana 
sparčiai. Jau 1910 m. jų 
mokėsi 90 o šiaip vidutiniškai 
vienu metu studijuodavo iki. 
100, kartais kiek daugiau 
lietuvių. Jų tarpe, tiesa, ne
daug, mokėsi ir merginų. 
Sunku tiksliau apskaičiuoti, 
kiek lietuvių yra baigę, vieną 
ar kitą Valparaiso universite
to pakopą. Bet tam tikras jų 
skaičius bus įgijęs diplomus 
ir specialybę, bene daugiau
sia dantų gydytojo.

Valparaiso lietuviai mok
sleiviai turėjo palankias gali
mybes plačiau ir giliau susi
pažinti su gimtąja kalba ir 
literatūra, šiaip įsigyti litera
tūrinio ir visuomeninio darbo 
įspūdžių. Mat, nuo 1905 metų 
veikė Valparaiso Lietuvių 
Studentų Draugija, kurios 
susirinkimuose buvo skaito
mi ir diskutuojami referatai 
įvairiomis temomis. Nuo 1906 
m. lietuviai moksleiviai išsi
rūpino lietuvių kalbos kursą, 
vadinamą klase, kur galėjo 
studijuoti gimtąją kalbą, lite
ratūrą ir kitus dalykus. Lie
tuviškų spaudinių biblioteka 
irgi buvo palyginti gausi.

Universitete veikė kitų lie
tuviškų organizacijų (SLA, 
TMD) knygos, taip pat gana 
aktyvi buvo LSS 120-oji kuo
pa, kuri 1915-1917 m. vienijo 
apie 30 moksleivių. Tai kuo
pai priklausė A. Bimba ir kiti 
vėliau žinomi LSS veikėjai.

Platesniam ir smulkesniam 
vaizdui apie Valparaisą, su
daryti labai naudingi jo mok
sleivių atsiminimai, bent jų 
epizodai. Įdomios medžiagos 
apie Valparaiso studijų me
tus yra surašęs A. Bimba 
atsiminimuose bei grožinės 
literatūros kūriniuose. Tarp 
senosios kartos lietuvių ame
rikiečių dar yra nemaža bu
vusių Valparaiso moksleivių. 
Gal jie surastų kiek laiko ir 
jėgų surašyti atsiminimus? 
Tikriausia, jų archyvuose bus 
užkliuvę ir šiaip dokumenti
nės ir kokios medžiagos apie 
Valparaisą. Tikriausia “Lais
vės” ar “Vilnies” laikraščiai 
galėtų tokių atsiminimų pa
skelbti arba tokią medžiagą 
priglobti, perduoti į Lietuvos 
įstaigas. Tai būtų labai nau
dinga ir svarbu: Valparaiso 
universitetas, ypač iki 1925 
m.- sudaro reikšmingą Ameri
kos lietuvių istorijos puslapį.

G. Klimas

Socialistinės Kubos gyve
nime — istorinis įvykis: 
gruodžio 2-4 dienomis Hava
noje įvyko šalies parlamento 
— Nacionalinės asamblėjos 
pirmoji sesija.

Si sesija užbaigė spalio 10 
d. prasidėjusią rinkimų į 
liaudies valdžios organus 
kampaniją. Municipalitetų, 
provincijų susirinkimų ir Na
cionalinės asamblėjos depu
tatais tapo geriausi Kubos 
darbininkų klasės, darbo val
stietijos ir liaudies inteligen
tijos atstovai.

Nacionalinei asamblėjai 
respublikos revoliucinė vy
riausybė perdavė konstituci
nes ir įstatymų leidimo funk
cijas, kurias ji vykdė beveik 
18 metų. Sutinkamai su nau
ja šalies konstitucija Asam
blėja išrinko Kubos respubli
kos Valstybės tarybą, kurią 
sudaro 31 žmogus. Sis orga
nas atstovauja Nacionalinei 
asamblėjai laikotarpiais tarp 
jos sesijų ir įgyvendina jos 
priimtus nutarimus. Valsty
bės taryba — aukščiausioji 
kolegijinė Kubos valstybės 
atstovė šalies viduje ir tarp
tautinėje arenoje.

Respublikos Valstybės ta
rybos pirmininku, kuris pa
gal konstituciją vykdo valsty
bės vadovo, vyriausybės va
dovo ir revoliucinių ginkluo
tųjų pajėgų vyriausiojo vado 
funkcijas, sesijoje vienbalsiai 
buvo išrinktas Kubos Komu
nistų partijos CK pirmasis 
sekretorius, ištikimas didvy
riškos Kubos liaudies sūnus,

Fidel Castro

įžymus tarptautinio komunis
tinio judėjimo veikėjas drau
gas Fidelis Kastro Rus.

Kaip Valstybės tarybos 
pirmininkas ir vyriausybės 
vadovas Fidelis Kastro sesi
joje pateikė pasiūlymą dėl 
respublikos Ministrų Tary
bos sudėties. Sį pasiūlymą 
vieningai priėmė Asamblėjos 
deputatai.

Liaudies valdžios Naciona
linės asamblėjos pirmoji sesi
ja buvo labai svarbus įvykis 
Kubos socialistinės valstybės 
raidoje. Sesijos darbas, jos 
priimti nutarimai parodė, 
kad Kuboje pasibaigė bran
džių socialistinės demokrati
jos formų kūrimo procesas.

V. Puodžiūnas

JAUNESNĖS KARTOS LIETUVOS RAŠYTOJAI

JONAS MAČIUKEVIČIUS
Pagal “Jaunimo gretų” žur

nalo anketą Jonas Mačiukevi
čius jau kelintą kartą išren
kamas į populiariausių Lietu
vos rašytojų dešinituką. Ir 
tai nieko nuostabaus: J. Ma
čiukevičiaus kūriniai gvilde
na tokius klausimus, kurie 
rūpi šiandieninei skaitančią
ja! visuomenei. Nevengda
mas kelti gyvenime pasitai
kančius trūkumus, rašytojas 
tiki, kad žmogus yra geras, 
kad gėris turi nugalėti blogį.

Literatūrinė Jono Mačiuke
vičiaus veikla labai įvairiapu
siška. Debiutavęs eilėraščių 
knygele “Kraujo analizė”, vė
liau daugiausia kūrybinių jė
gų skyrė prozai. Viena po 
kitos pasirodė jo apysakos 
“Laikrodžiai nesustoja”, “Ro
jaus kampelis”, “Trys pirš
tai”, “Penktoji pražanga”, ro
manas “Bučiuoju Žalį” (ši 
knyga išėjo 1976 metais). 
Literatūrinis jaunimo žurna
las “Nemunas” išspausdino 
naują jo apysaką “Mindaugas 
didysis — Mindaugas maža
sis”. Taip pat išėjo naujas 
poezijos rinkinys.

Už pirmąją savo apysaką 
“Laikrodžiai nesustoja” J. 
Mačiukevičius gavo Respu
blikinę komjaunimo premiją. 
Šios apysakos pagrindinis he
rojus Mataitis turi daug pa
ties rašytojo biografinių 
bruožų. Juk ir patį J. Mačiu
kevičių, kaip ir jo herojus, 
ankstyvoje jaunystėje ištiko 
labai sunki ir nepagydoma 
liga — paralyžius. Daug ope
racijų iškentėjo, kol galėjo 
nors ant dviejų lazdų judėti ir 
rašyti kaire ranka.

Jau senokai pažįstu šį rašy
toją, bet niekuomet negirdė
jau, kad jisai skųstųsi savo 
likimu, nemačiau jo pikto ir 
paniurusio. Gal todėl, kad 
nėra kada galvoti apie savo 
asmenines nelaimes, kad vi
sas gyvenimas — kūryba! 
. . . Reikia turėti tikrai mil
žinišką valią kad galėtum taip 
dirbti. Nuo devynių iki an
tros, nuo trijų iki penkių po 
pietų. Ir taip kasdien.

— Rašytojas — kaip smui
kininkas ar pianistas, jisai 
turi kasdien rašyti, — sako 
jis. — Tiesa, kai labai įdomi

sportinė laida rodoma per 
televiziją, tada tenka nusi
žengti savo darbo tvarkai.

Ir todėl gal nieko nuosta
baus, kad J. Mačiukevičiaus 
lentynoje jau septynios jo 
paties knygos. O jeigu pridė
tume vertimus (jo kūrinius, 
išverstus į rusų, estų, latvių 
bei kitas kalbas), taip pat 
kolektyvinius leidinius, ku
riuose yra jo kūrybos, tai ir 
iki dvidešimties knygų pri
skaičiuotume.

Tačiau, ar toks įtemptas 
darbas nerodo rašytojo polin
kio į vienatvę?

— Nagaliu gyventi be žmo
nių, be bendravimo su jais, 
— sako J. Mačiukevičius. — 
Ir kurgi semtis rašytojui 
medžiagos, jeigu ne iš gyve
nimo?

Tikėsime, kad Jonas Ma
čiukevičius, kuriam dar nėra 
nė keturiasdešimties, nudžiu
gins lietuvių skaitytoją ne 
viena tikrai gera knyga. Tai 
garantuoja rašytojo darbštu
mas, tvirta valia, savitas 
talentas. Rimantas Šinkūnas

Lietuvos žemdirbystės moks
linio tyrimo instituto selekci
niame centre. Biologijos 
mokslų kandidatė Z. Ribokai- 
tė ir jaunesnysis mokslinis 
bendradarbis J. Bilis atlieka 
daugiamečių žolių tyrimus.

A. Palionio nuotrauka

SOCIALISTINIO
VALSTYBINGUMO KELIU
1918 metų gruodžio 22 d. 

V. Lenino pasirašytu doku
mentu Tarybų Rusija pripaži
no Tarybų Lietuvos nepri
klausomybę, įteisino lietuvių 
tautos valstybingumą, kurio 
ji netęko 1975 metais po 
trečiojo Žečpospolitos padali
jimo. Vėliau, kaip žinoma, 
lietuvių buržuazija, užsienio 
imperialistų padedama, kraš
te įvedė savo diktatūrą, 1940 
m., vykstant socialistinei re
voliucijai, Taryų valdžia buvo 
atkurta. Tarybų valdžios at
kūrimas krašte, Lietuvos įs
tojimas į TSRS sudėtį garan
tavo jai visišką suverenumą.

Šie istorijos faktai lietuvių 
buržuazinių nacionalistų yra 
klastojami, falsifikuojami. 
Jie melagingai įrodinėja, esą 
tik buržuazinė Lietuva buvu
si nepriklausoma.

Kad būtų aiškiau, pasirem
dami vienu kitu faktu, pavyz
džiu palyginkime buržuazinės 
Lietuvos nepriklausomybę 
jos suverenumą su Tarybų 
Lietuvos suverenumu.

Vadinamoji Lietuvos nepri
klausomybė, kol viešpatavo 
buržuazija, visą laiką buvo 
ribota. Vakarų imperialisti
nės valstybės, nepaisydamos 
lietuvių tautos nacionalinių 
interesų, sprendė Vilniaus ir 
Klaipėdos kraštų problemas, 
Vokietija ir Anglija netgi 
nustatinėjo Klaipėdos krašto 
direktorijos asmeninę sudėtį. 
Imperialistai siekė likviduoti 
Lietuvos valstybingumą, su
verenitetą, paversti ją savo 
kolonija ir antitarybiniu plac
darmu. Jei ne Tarybų Sąjun
ga, kuri visada gynė Lietuvos 
valstybingumą, imperialistai 
tikriausiai taip būtų ir pada
rę. Pavyzdžiui, 1927 ir 1938 
metais, aneksavimą sukliudė 
tik Tarybų Sąjungos ryžtingi 
žygiai.

Tarptautiniuose santykiuo
se1’buržuazinės Lietuvos va
deivos klusniai vykdydavo 
imperialistų valią. “Mes vi
suomet drąsūs, kai sekame 
Didžiosios Britanijos vyriau
sybės patarimais”, — kartą 
yra atvirai prisipažinęs Lie
tuvos užsienio reikalų minis
tras S. Lozoraitis.

Buržuazinės Lietuvos vi
daus politiką irgi žymiu mas
tu tvarkė užsienio imperialis
tai, nes jos ekonomika buvo 
pajungta užsieniui.. Apie 60 
procentų akcinių bendrovių 
kapitalų priklausė užsienie
čiam. Jie tvarkėsi Lietuvoje 
kaip savo kolonijoje. Kainas 
nustatinėjo vokiečių, anglų, 
belgų, švedų kapitalistai. 
Elektros energijos kilovatva
landės savikaina, pavyzdžiui, 
buvo 10 centų, kaina kaimo 
vartotojui — 1,34 lito. Už 
kilogramą sviesto valstietis 
galėjo pirktis tik 19 dėžučių 
degtukų arba 2 kg vinių, arba 
1,25 kg muilo. Neatsitiktinai 
vienas fašistinės Vokietijos 
žurnalistas buržuazinę Lietu
vą pavadino pinčerštatu-šun- 
valstybe.

Tik tarybinės santvarkos 
sąlygomis lietuvių tauta tapo 
pilnateisiu savo šalies šeimi
ninku, o Lietuva — suverenia 
respublika. Jos suverenumą, 
teritorinį neliečiamumą ga
rantuoja Lietuvos įstojimas į 
Tarybų Socialistinių Respub
likų Sąjungą. Žengti šį istori
nį žingsnį vieningai nutarė 
1940 metais išrinktas Lietu
vos liaudies seimas.

Dešimtys tūkstančių tary
binių karių žuvo Lietuvos 
kaimuose ir miestuose, gin
dami Tarybų Lietuvos laisvę 
ir nepriklaušomybę nuo hitle
rinių okupantų. Tarybinės 
Armijos karinės pergalės įga
lino lietuvių tautą sujungti 
visas savo žemes su Vilniumi 
ir Klaipėda. Tarybų Sąjungos 
politinė, ekonominė, karinė 
galia patikimai saugo visos 
šalies, tame, tarpe ir Tarybų 
Lietuvos, teritorinį vientisu

mą ir neliečiamumą.
Mūsų krašto valstybinis su

verenumas sutampa su liau
dies suverenumu, nes pagal 
Konstituciją “Visa valdžia 
Lietuvos Tarybų Socialistinė
je Respublikoje priklauso 
miesto ir kaimo darbo žmo
nėms Darbo žmonių deputatų 
tarybų asmenyje”. Vadinasi, 
liaudis yra pilnavaldė. Jos 
pilnavaldystė pasireiškia, 
pirma, kad ji demokratiš
kiausiu būdu renka visus 
valdžios organus. Antra, kad 
ji pati arba per savo išrinktus 
atstovus tvarko visuomenės 
turtus, siekiant pilniausiai 
patenkinti visuomenės 
poreikius.

Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjunga grindžiama 
tautų lygiateisiškumo, jų 
draugiško bendradarbiavimo 
ir savitarpio pagalbos princi
pais. 1940 m. TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo pirmininkas M. Kalininas 
rašė, kad, Lietuvai įstojus į 
TSRS sudėtį, ji iš Vokietijos 
priedėlio iš Europos užkam
pio gavo neribotą galimybę 
pavirsti pažangia ir aukštai 
išvystyta nacionaline respu
blika. Iš tikro taip ir atsitiko. 
Čia galima pateikti daugybę 
įspūdingų pavyzdžių. Ir ne 
vien apie neregėtą pramonės 
ir žemės ūkio suklestėjimą. 
Antai Tarybų Lietuvoje 
mokslo darbuotojų yra bemaž 
trigubai daugiau, negu bur
žuazinėje Lietuvoje buvo stu
dentų, o studentų — 15 kartų 
daugiau, negu 1939 metais. 
Mokytojų pas mus beveik 
dvigubai daugiau, negu bur
žuazinės Lietuvos gimnazijo
se ir progimnazijose mokinių.

Didžių lietuvių tautos lai
mėjimų pagrindas — liaudies 
valdžia, socialistinis valsty
bingumas, suvereni Tarybų 
Lietuvos respublika. Jai pra
džią davė Didysis Spalls, V. 
Lenino paskelbtos tautų ly
gybės, apsisprendimo idėjos.

Antanas Augus 
istorijos mokslų kandidatas

AMERIKOS KOMUNISTĖ 
PARTIJA 1976 METAIS 
NETEKO PENKIŲ ŽYMIU 
SAVO VEIKĖJU
IŠ GYVŲJŲ TARPO 
IŠSIBRAUKĖ:

Joseph North, 
Žurnalistas-rašytojas

Hyman turner, 
Centro Kom. narys

Irving Potash, 
Ilgametis kailiasiuvių unijos 

eilinių narių vadas

LINKĖJIMAI SU 
NAUJAISIAIS 
1977 METAIS 
Pradėjus kelionę 
Siems metams naujiems, 
Linkiu, kad laimingi 
Būtų jie visiems;

Kad saulė vis skaisčiai 
Spindėtų Rytuos 
Ir šildytų orą 
Net ir vakaruos;

Kad nieks nedarytų 
Karinių ginklų 
Ir kad nežudytų 
Žmonių nekaltų;

Kad žmonės vienybėn 
Visi sueitų
Ir viską tvarkytų 
Be jokių ginklų,

Ir kad pasaulinė 
Taika įvyktų, 
Ir niekad, ir niekur 
Kariauti nereiktų.

Jonas Juška

Walter Lowenfels, 
Poetas-rašytojas

• KAIP UŽMIGDOMI 
UOTAI

Paprastas dviejų metrų ilgio 
vamzdelis tapo nepakeičiamu 
Vakarų Berlyno zoologijos so
do veterinarijos gydytojų 
instrumentu. Kai reikia patik
rinti agresyvių žvėrių sveika
tą, jie pro tą vamzdelį išpu
čia ampules su migdomuoju 
skysčiu, kurios įsminga į žvė
ries odą.

Naujieji vamzdeliai pradėti 
naudoti vietoj šautuvų ir 
pistoletų, užtaisomų migdomo
siomis ampulėmis, kurių šūviai 
gąsdindavo keturkojus pacien
tus. Naujuoju instrumentu 
lengvai ir be triukšmo užmig
domi liūtai, tigrai, meškos, 
stumbrai, antilopės ir kiti žvė
rys. Į labai didelius žvėris pu
čiama juo du-tris kartus, nes 
vienoje ampulėje telpa tik 
2 cm' migdomojo skysčio.

Oakley Johnson,
Filosofas, švietėjas, 

rašytojas
Nr. 77 1976 m. gruodžio 14 d.

Lima. — Peru prezidentas 
Morales Bermudez sako, kad 
į jo dabar vadovaujamą šalį 
civilinė valdžia sugrįš tik už 
trejų ar ketverių metų. Da
bar ją valdo militarinis reži
mas, kuris buvo įvestas 1968 
metais. Tačiau reikia pabrėž
ti, kad šis režimas nėra 
fašistinio pobūdžio, šalyje ne
siautėja teroras prieš liaudį.
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Tarybų Lietuvoje veikia 23 
kaimo profesinės technikos 
mokyklos, kurios ruošia spe
cialistus žemės ūkiui.

Viena tokių mokyklų yra 
Varėnoje. Čia mokosi dau
giau kaip 700 jaunuolių. Mo
kykla pastatyta kompleksiš
kai. Joje yra mokomasis kor
pusas su kultūriniu bloku, 
praktinių užsiėmimų korpu
sas su laboratorijomis ir kla
sėmis, 600 vietų bendrabu
čiai, valgykla, biblioteka.

Turiningai praleidžia mo
kyklos auklėtiniai savo lais

Šešios savaitės viešnagės 
Tarybų Lietuvoje

H. FEIFERIENĖ
(Pabaiga iš praeito num.)

Trečioji viešnagė tėvynėje
Trečiu kartu Tarybų Lietu

voje viešėjo ilgametė pažan
giųjų lietuvių darbuotoja ir 
dabartinė “Vilnies” vajininkė 
Helena Raudonaitė-Šarkiū- 
nienė. Pirmuosius du kartus 
ji dalyvavo Dainų Šventėse 
(1960-1965 metais), o šį kartų 
norėjo ilgiau pabuvoti su 
giminėmis. Helena paliko tė
viškę dar jaunutė būdama, 
tad tėvynės ilgesys traukė 
Lietuvon. Jos gimintinėje, 
Kavarsko rajone, Papragų 
kaime gyvena brolis Vladas 
su šeima. Gimtasis namas 
pagražintas, atremontuotas 
su visais patogumais. Dukte
rėčia Janina Kajetienė užsii
ma bitininkyste ir dar dirba 
netoliese esančiuose Anykš
čiuose. Ji mūsų Heleną pave
žiojo po gražųjį Anykščių 
miestų, stovintį prie Švento
sios upės. Ten aplankė poilsio 
namus “Šilelis”, kur keleivis 
gali pernakvoti tik už 2 
rublius. Mieste veikia dvi 
hidroelektrinės stotys, yra 
keletas fabrikų, o prie Šven
tosios pyksta metinės rajono 
dainų šventės. Šiemet, birže
lio mėnesį, buvo surengtas 
literatūros vakaras pagerbi
mui rašytojo Jono Biliūno.

Anykščių rajone, “Ąžuoly
no” kolūkyje gyvena H. Šar- 
kiūnienės sesutė Stefanija 
Kairienė. Matydama išgražė- 
jusius kolūkio laukus, Helena 
su džiaugsmu pasakojo apie 
gerai prižiūrimas to kolūkio 
gyvulių fermas, derlingus ja
vų ir linų laukus. Gėrėjosi 
Kultūros namais ir bibliote
ka. Ji teigė, kad dėka kolūkio 
pirmininko Žibučio rūpesčio, 
“Ąžuolyno” kolūkis aukštai 
išsivystė. Visi kolūkiečiai 
stengiasi kuo geriausiai koo
peruoti ir dirbti, ir už tai 
gauna geras algas. Stefanija 

DOTNAVOS AKADEMIJOS LAUKUOSE
Dotnavos instituto dėstytojas Vytautas Mašauskas, Juzė 
Kalibatienė, Juozas Sarkiūnas ir Helena Šarkiūnienė.

valaikį. Jie aktyviai dalyvau
ja meno saviveiklos kolekty
vuose, sportuoja. Mokykloje 
yra pučiamųjų ir estradinis 
orkestrai, kaimo kapela, šo
kių ir dramos būreliai, meni
nė agitbrigada. Sporto entu
ziastai susibūrę į krepšinio, 
tinklinio, futbolo, šaulių ir 
kitas komandas. Varėniškiai 
saviveiklininkai dvejus me
tus iš eilės respublikos kaimo 
profesinių technikos mokyklų 
meno saviveiklos kolektyvų 
apžiūrose užėmė pirmųjų vie
tų.

Kairienė sukvietė kolūkio 
santvarkos vedėjus susipa
žinti ir pabendrauti su atvy
kusia iš Amerikos sesute, jos 
vyru ir dukra.

Važinėjant po Panevėžio 
miestų, ypatingų dėmesį pa
traukė gražūs aukšti namai ir 
moderniškas dramos teatro 
pastatas. Miestas gražiai iš
planuotas ir rekonstruotas, 
bet senasis kalėjimas, kuria
me kalėjo Juozas Sarkiūnas, 
dar vis tebestovi.

Kitos H. Šarkiūnienės se
serys taip pat patogiai gyve
na savuose namuose. Anelė 
Dovidavičiene gerai įsikūrusi 
Kaune. Ten viešint, jos duk
ros Vida ir Alytė pavežiojo po 
miestų, kur aplankė ir kliniki
nę ligoninę.

Ukmergėje gerai gyvena 
Juzė Kalibatienė ir Genė 
Ciukšienė. Jos sūnus Algis, 
Ukmergės vaikų sporto mo
kyklos direktorius, parodė 
miestų ir ten veikiančias įs
taigas.

Baigdama pasakojimų apie 
viešnagę tėvynėje, Helena 
Sarkiūnienė pabrėžė: — “Ap
silankius 3 kartus Lietuvoje 
ir kiekvienų kartų pamačius 
vis naujus atsiekimus visame 
krašte, nekantriai laukiame 
“Gimtojo Krašto” paskaityti, 
kas naujo atlikta Lietuvoje”.

Vilniuje
Draugai Sarkiūnai ir H. 

Janulytė pabuvojo ilgiau Vil
niuje. Pamatė naujuosius iš
statytus rajonus, ypatingai 
giliai įstrigo nuostabūs Laz
dynai,' už kurių suplanavimų 
gauta Lenino premija. Gra
žiose Rasų kapinėse aplankė 
Antano Sniečkaus, Stefani
jos Sasnos ir J. Kaškiaučiaus 
kapus. >

Jiems ir kitiems viešėju
siems Lietuvoje pažangie

siems Amerikos lietuviams 
teko dalyvauti mokslininko, 
Vilniaus universiteto dėsty
tojo ir spaudos darbuotojo 
Lauryno Kapočiaus 70 metų 
jubiliejiniame minėjime. Lau
rynas Kapočius labai gerai 
žinomas Jungtinių Amerikos 
Valstijų lietuviams. Išdirbęs 
penkis metus diplomatinį 
darbų, įgijo daug draugų ir 
pažįstamų. Jis tapo savas 
bičiulius pažangiųjų lietuvių 
tarpe. Šiltai nuteikė tuos 
amerikiečius, kurie dalyvavo 
šio garbingo žmogaus gimta
dienio paminėjime.

Teko dažnai susitikti su iš 
Urugvajaus (Pietų Amerika) 
atvykusiu, “Darbo” laikraš
čio darbuotoju Pranu Šaci- 
kausku. Pasikalbėjimuose, 
jis pasakojo apie ten buvusių 
pažangiųjų lietuvių veiklų, 
.kuri buvo gana aktyvi, bet 
pasikeitus valdžiai, užėjo 
reakcija, uždarė “Darbų”, o 
veikėjai smarkiai nukentėjo. 
Tačiau dabar surado paguodų 
ir prieglobstį tėvynėje.

Paviešėjo pas Robertų ir 
Onutę Žiugždus, Bronių ir 
Genovaitę Raguočius ir pas 
Justų ir Reginą Rugienius.

Filmininkas Robertas Ver
ba, kuris pradžioje šių metų 
viešėjo St. Petersburg mies
te ir apsilankė klube, pakvie
tė Draugus Sarkiūnus, H. 
Janulytę, Joną ir Margaret 
Millerius pamatyti jo susuktą 
filmų iš 1970 metų Dainų 
Šventės, ir dokumentinį fil
mų iš Lietuvos senelių pasa
kojimų apie pergyvenimus iš 
praeities, kas visiems labai 
patiko.

Širdingai dėkoja
Atsidėkojant visiems, ku

rie šešių savaičių laikotarpy
je visur važinėjo ir suteikė 
visokeriopų pagalbų kuo pla
čiau pamatyti Lietuvą, Juo
zas ir Helena Sarkiūnai ir 
Helen Janulytė surengė Dai
navoje išleistuvių puotų. Ten 
dalyvavo kaikurie rašytojai, 
kompozitoriai, vyriausybės 
pareigūnai, giminės, draugai 
ir pažangieji lietuviai ameri
kiečiai, tuo metu viešėję Lie
tuvoje. Šia proga Juozas 
Sarkiūnas atšventė ir savo 
86-ųjį gimtadienį.

Draugai Sarkiūnai ir H. 
Janulytė išsivežė nemaža 
gražių momentų ir dovanų, 
kaip tai: lietuviško lino, ir 
maišeliuose Lietuvos žemės, 
grūdų ir lietuviško aukso 
(gintaro).

Jie nuoširdžiai dėkoja “Tė
viškės” draugijai už priėmi
mų, visiems už pakvietimų į 
namus paviešėti ir už suteik
tų paslaugų. Širdingai dėkoja 
visiems, kurie jais rūpinosi 
viešnagės dienomis.

S KLIUDO BAIMf

Austrų statistikos duomeni
mis, tik 10,5% gyven
tojų reguliariai kartą per me
tus tikrinasi dantis. Kitiems 
užeiti j stomatologinį kabinetą 
kliudo baimė. Moterys Šiuo 
tikslu dažniau lankosi pas gy
dytoją. Tai nereiškia, kad jos 
drąsesnės, tik jos labiau rūpi
nasi savo išvaizda.

> NAUJAUSIAS UNESCO
LEIDINYS APIE VERTIMUS

Išėjo eilinis, 25-asis „Index 
Translationum" leidinys. Tai 
bibliografinis UNESCO met
raštis, kuriame pateikiami 
duomenys beveik apie 40 000 
verstinių knygų, išleistų 1972 
m. Tarybų Sąjunga, kaip ir 
ankstesniais metais, pirmauja 
(4463 pavadinimai); po to se
ka leidinių skaičių, palyginus 
su 1971 m., padidinusi Ispani
ja (3204), VFR (2767), JAV 
(2189), Japonija, taip pat dau
giau išleidusi verstinių knygų 
(2180), ir Prancūzija (2176). 
1972 m. daugiausia į kitas 
kalbas buvo verčiama Biblija.
K. Markso knygos Išleistos 62 
kalbom, F. Engelso — 59, V. 
Lenino — 57 kalbom. Daugiau 
kaip į 40 kalbų buvo verčiami 
F. Dostojevskio kūriniai (44),
L. Tolstojaus (43), Žiulio Ver
no (41),' M. Gorkio (40), O. 
Balzako (37), V. Šekspyro 
(35).

LAISVĖ

SPECIALIAI “LAISVEI” IŠ KAPSUKO

IŠ GYDYMO ĮSTAIGŲ 
PRAEITIES MŪSŲ MIESTE

V. GULMANAS
Kapsukas, buvusi Mari

jampolė arba senapilė, dar 
nesenas miestas. Šiais metais 
jis švenčia savo 185 metų 
jubiliejų, jei amžių skaičiuosi
me nuo 1792 metų, kada buvo 
suteiktos Magdeburgo teisės 
ir herbas su šv. Jurgiu. Jei 
nuo 1667 metų, kada Pašešu- 
pio kaimas buvo pirmų kartų 
oficialiai paminėtas ir iš kurio 
išaugo Marijampolė, tada 
amžius bus jau solidesnis — 
310 metų.

Kadangi ši yra istorinė, 
noriu su gerbiamais laikraš
čio skaitytojais padaryti dar 
vienų išvyką į tolimesnę 
praeitį ir, nuvalius dulkes 
nuo senų dokumentų, pažiū
rėti, kaip vystėsi sveikatos 
apsauga Sūduvos sostinėje 
Marijampolėje (dabar Kapsu
ke).

Špitolės kaip 
gydymo ištaigos

Feodalinėje Lietuvoje pir
mos ligoninių tipo gydymo 
įstaigos buvo špitolės. Tai 
lotyniškas žodis, hospitium, 
reiškiąs svetingumų, vaišin
gumų. Iš jo atsirado hospital- 
prieglauda. Sis žodis atkelia
vo į Lenkiją, kur virto “špi- 
tal”, Lietuvoje — špitolė. 
1972 metais Lietuvoje buvo 
194 špitolės ligoniams ir pa
liegėliams. Jos būdavo dau
giausiai prie bažnyčių. Špito
les steigdavo turtingesni fun
datoriai bet vadovaudavo 
daugiausiai dvasininkai, ypač 
XVII-XVIII amžiuje, kurių 
pagrindinis vaistas būdavo 
maldos.

Buvusi šv. Margaritos ligoninė. Šiuo metu čia yra infekcinis 
skyrius. Pastatas neužilgo bus iš pagrindų restauruotas.

Reikalinga atsiminti dar 
vienų dalykų, kad anksčiau 
studijuojant universitete, ga
lima buvo laisvai pasirinkti 
dalykus, todėl būdavo dažni 
atvejai, kad baigdavo teologi
jų ir medicinų ir dar eilę kitų 
dalykų. Kadangi dvasinin
kams medicina nelabai rūpė
jo, todėl daug špitolių nusiri
to iki elgetyno lygio. Buvo 
tokia špitolė ir Marijampolė
je, bet ji ypatingu garsumu 
nepasižymėjo.

Medicinos praktika užsiim
davo ir barzdaskučiai (cirul- 
nikai) — chirurgai, kurie 
darydavo nesudėtingas ope
racijas. Vilniuje jie išsilaikė 
iki 1833 metų. Reikalinga 
manyti, kad koks nors vienas 
cirulnikas buvo ir Kvietiškio 
dvare, kuriame gyveno Mari
jampolės įsteigėja grafienė 
Pranciška Sčiukaitė-Butle- 
rienė. Kvalifikuotų gydytojų

Mari j ampolės įsteigėja gra
fienė Pranciška Ščiukaitė- 
Butlerienė. [Paveikslo origi
nalas Kapsuko bažnyčioje]

nebuvimai labai trukdė įsiga
lėjęs jėzuitų ordinas ir, tiktai 
jį uždarius, pradėta labiau 
rūpintis šia opia problema. 
Tai rodo faktas, kad Vilniaus 
medicinos-chirurgijos akade
mija 1832-42 metais išleido 
1500 gydytojų, kas tiems 
laikams buvo nemaža. Gal kai 
kas iš jų nuvyko ir į Marijam
polę dirbtu to tiksliai nusta
tyti dabar negalima.

Pirmoji ligoninė
Pirmų žinių apie Marijam

polės ligoninę randame “Su
valkų gubernijos atmintinėje 
knygoje” (rusų k.), išleistoje 
1873 metais, kurioje rašoma, 
kad tais metais Marijampolė
je jau veikė šv. Margaritos 
ligoninė su 30 lovų, kurios 
globėju buvo apskrities iždi
ninkas, imperatoriškas medi
kas 1853-56 metų kare, 
1863-4 metų sukilimo malšin
tojas Kvirinas Karlovičius u 
Aište tenas. Gydytoju dirbo 
Eduardas Uscinskis, prižiū
rėtoju, mūsiškai pavaduoto
ju, — Michailas Kruševskis. 
Kalvarijoje, kuri tais metais 
buvo didesnė už Marijampo
lę, veikė šv. Jurgio ligoninė 
su 25 lovomis. Globėju pasi
rašinėjo O. J. Naržinskis, o 
gydytoju dirbo Cezaris 
Ibianskis.

Senosios Marijampolės li
goninės pastatas ir dabar 
tebestovi. Čia šiuo metu ran
dasi infekcinis skyrius. Ka
dangi Marijampolėje 1873 
metais jau buvo 6.063 gyven
tojai, iš kurių tik vienų 
penktadalį sudarė lietuviai, 

toks lovų skaičius buvo aiš
kiai per mažas. Šiuo laiku 
pradėjo dirbti ir pirmas lietu
vis gydytojams Tomas Smol- 
skis (1830-1900), apie kurio 
gyvenimų yra likę labai mažai 
žinių.

Tikslios ligoninės įsteigimo 
datos neturime, bet reikalin
ga manyti, kad tai buvo po 
didžiulio gaisro Marijampolė
je 1868 metais, po kurio 
miesto ribos buvo žymiai 
išplėstos, įkurtas dabartinis 
parkas, nutiestos pagrindi
nės gatvės.

Gydytojai kaip 
žymūs veikėjai

Kadangi Sūduvos valstie
čiai buvo geresnėje padėtyje, 
negu likusios Lietuvos dalies, 
todėl čia ėmė sparčiai for
muotis kapitalizmas kaime, 
atsirasti valstietiška inteli
gentija. Didelė dalis valstie
čių vaikų, vėliau suvaidinusių 
labai didelį vaidmenį Lietu
vos gyvenime, kaip tik pasi
rinko medicinos specialybę. 
Tokie buvo J. Bagdonas, J. 
Basanavičius, P. Bliūdžius, 
K. Grinius, V. Kudirka, J. 
Pavalkis, V. Pietaris, T. 
Smolskis ir t. t. Buvo, aišku, 
ir kitų tautybių gydytojų, nes 
Marijampolė buvo tautybių 
mišinys.

Daugumas šių gydytojų ak
tyviai dalyvavo revoliuci
niuose 1905 metų įvykiuose, 
Lietuvos nacionalinio išsiva
davimo judėjime, užsiiminėjo 
švietėjiška veikla.

Name, Laisvės gatvėje 63,
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kuris priklausė gyd. K. Gri
niui. buvo revoliucionierių 
štabas. Čia kurį laikų gyveno 
V. Mickevičius-Kapsukas, iš 
čia J. Rimša nešė atsišauki- 
mus, kuriuos bažnyčioje iš
mėtė pamokslo metu, sušuk
damas: “Salyn caro tarnus!”

Gyd. Bagdonas J. (1866- 
1956) dalyvavo bendrovėje 
“Varpui” ir “Ūkininkui” leis
ti, P. Bliūdžius (1887-1946) 
dar gimnazijoje būdamas įs
tojo į Lietuvos Social-Demo- 
kratų. Partijų, padėjo Z. 
Aleksai-Angariečiui leisti 
“Darbininkų žodį”, buvo Ru
sijos Komunistų Partijos, o 
vėliau ir Lietuvos Komunistų 
Partijos narys. Apie kitus jau 
nėra ko ir kalbėti, nes jų 
reikšmė yra labai didelė.

Kadangi ligoninė buvo ne
didukė, todėl gydytojai dau
giausiai versdavosi privačia 
praktika, o gydymas tais 
laikais buvo gana brangus. 
Kaimo žmonės į gydytojus 
kreipdavosi tik kraštutiniu 
atveju. Pas stomatologus 
ateidavo tiktai dantį išsi
traukti, nes labai bijojo bor
mašines. Todėl nieko nuosta
baus, kad periferijoje palan
kių dirvų turėjo šundaktariai, 
užkalbėtojai.
Lietuvių kalba ir inteligentija

Prieš pirmų revoliucijų in
teligentijos tarpe buvo labai 
paplitusi lenkų kalba, todėl, 
po 1905 metų revoliucijos 
gydytojams nutarus su žmo
nėmis kalbėtis lietuviškai, 
kai kuriems susidarė keblu
mų, kadangi jų leksikonas 
buvo gana skurdus. Pasakojo 
viena sena kapsukietė, kad 
pas gydytojų Smolskį dar 
prieš revoliucijų atėjo viena 
valstietė ir pasiskundė vidu
rių skausmais. Gydytojas, 
norėdamas parodyti, kad taip 
pat moka lietuviškai, neradęs 
švelnesnio žodžio, tiesiai pa
klausė: “Boba, ar seniai trie-- 
di?”

Dar vienų dalyką prisimena 
seni kapsukiečiai iš ligoninės 
gyvenimo. Viena slaugė augi
no kiaules ir visi stebėjosi jų 
nepaprastu grožiu, apvaliom 
formom. Vėliau ji prasitarė 
kitoms moterims, kad kiaules 
šerianti.................. amputuo
tomis žmonių galūnėmis, jas 
kiek apvirinus. Koks buvo 
tolimesnis tų kiaulių likimas, 
norėjo kas jas pirkti 'ar ne, 
sužinoti nepavyko.

Tokia maždaug yra mūsų 
miesto gydymo įstaigų praei
tis. Kadangi apie buržuazinį 
laikotarpį medžiagos yra aps
čiai, jo neliesime.

Autorius būtų labai dėkin
gas, jei vyresnės kartos skai
tytojai įneštų kokių nors 
pataisų arba pasidalintų savo 
prisiminimais apie gydymo 
įstaigas, gydytojus Sūduvoje 
(buv. Suvalkijoje), kas leistų 
dar išsamiau panagrinėti šį 
klausimų. V. Gulmanas

New Delhi. — Indijos ko
munistai buvo nutarę per 
Naujus metus suruošti šalyje 
protesto demonstracijas 
prieš kainų kilimų. Bet pas
kutinėmis valandomis nutari
mų atšaukė ir demonstracijos 
neįvyko.

Žiemos Švenčių proga
Sveikinu savo gimines, draugus ir pažįstamus 

šioje šalyje ir Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems 
laimingų ir linksmų Naujųjų Metų.

Sveikinu visus draugus, bičiulius ir gimines 
Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, 
laimės ir taikos pasaulyje.

Žieminių Švenčių proga

HELEN SI AURIS 
St. Petersburg, Fla.

JONAS VAICEKAUSKAS ,
Binghamgon, N. Y. j

Brockton, Mass.
Gruodžio 21 dienų mirė 

Albertas Vasaris, sulaukęs 
63 metų, gyvenęs 72 Upland 
Rd. Buvo pašarvotas Yaku- 
vonio šermeninėje. Jo karstų 
puošė daugybė gyvų gėlių. 
Paliko liūdinčius žmonų Jes
sie, brolį Anthony ir brolvai
kius E. ir A. Vasarius. Gruo
džio 23 d. giminės ir draugai 
velionį palydėjo į Melrose 
kapines.

S. Rainardas pasakė atsi
sveikinimo kalbų šermeninė
je ir kapinėse, nupiešdamas 
jo nueitų gyvenimo kelių.

Velionis Albertas gimė 
1913 metais iš tėvų Tadeušo 
ir Kazimieros Vasarų. Čia 
lankė mokyklų, buvo pažan
gus žmogus ir su visais 
draugiškas. Dirbo kailių iš- 
dirbystėje, buvo Antrojo ka
ro veteranas, priklausė prie 
vietinių organizacijų, kaip tai 
—- Lietuvių Tautiško Namo 
Bendrovės, kur jis per daug 
metų ėjo direktoriaus parei
gas, St. Roko Draugijos ir 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo vietinės kuopos. Labai 
mylėjo muzikų ir dažnai pa
grodavo parengimuose.

Tebūna Albertui amžina 
ramybė, o jo artimiesiems, 
giminėms ir draugams užuo
jauta. A. Rainardas

Easton, Pa.

Martinas Urba
Gruodžio 28 dienų Eastono 

ligoninėje mirė senas “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas 
Martinas Urba, sulaukęs 87 
metų amžiaus. Lavonas buvo 
pašarvotas Katinio šermeni
nėje ir sudegintas gruodžio 
31 d. Liūdinčias paliko čia 
žmonų ir Lietuvoje seserį.

Velionis Urba į šių šalį 
atvyko 1913 metais ir čia 
Eastone visų laikų gyveno.

Pittsburgh, Pa. — Mono
polistinė Jungtinių Valstijų 
Plieno Korporacija sako, kad 
jinai yra pasimojus išleisti 
600 milijonų dolerių sumaži
nimui iš jos fabrikų oro 
teršimo. Korporacija jau su
mokėjo 3 milijonus dolerių 
valdžiai bausmės už oro terši
mų.

Washingtonas. — Valdžios 
agentai sako, kad 1976 me
tais buvo rasta daug mažiau 
namie degtinės gaminimo 
įrengimų, negu bet kuriais 
kitais metais nuo 1933 m. 
“Mūnšaino” darymas einąs iš 
mados.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.
LIGONIAI ■

M. Pavagis turėjo operaci
ją R. Viktorijos ligoninėj.

P. Petrauskas taip pat 
turėjo operaciją R. Viktorijos 
ligoninėj.

B. Šalčiūnas netikėtai puo
lęs smarkiai susižeidė. Buvo 
nuvežtas į M. General ligoni
nę, dabar gydosi namuose.

Linkiu greit pasveikti.
IŠVYKO — ATVYKO

Visa B. Greibų šeima ir R. 
Spaičienė išvyko i Floridą.

L. Urbonavičiūtė išvyko 
atostogas praleisti į Nassau.

L. Pavagytė su vyru išvyko 
į Meksiką.

Anelė Spaičyte atvyko iš T. 
Lietuvos, Šimonių, pas brolį 
F. S. Spaičius į svečius ant 
šešių savaičių.

Janina Budreįkaitė, artistė 
iš Klaipėdos atvyko į viešna
gę pas sesutę Vadakojus.

Visiems linksmai laiką pra
leisti.
MIRĖ

Gruodžio 12 d. staigiai mirė 
Julė Giėdrautytė (Vagonie- 
nė), 76 m. Paliko nuliūdime 
dukrą Helen, sūnų Juozą ir 
artimuosius. .

Kilusi iš Sasnavos val
sčiaus. Marijampolės apskri
čio. Į Kanadą atvykusi 1928 
m.

Artimiesiams gili užuojau
ta. Velionei lai buna lengva 
Kanados žemelė. J-na

Torontiečių 
kronika

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Gruodžio pradžioje čia, 

kartu su kitais tarybiniais 
turistais, lankėsi du tautie
čiai lietuviai. Tai gydytojas 
J. Valskys ir kolūkio pirmi
ninkas K. Rakauskas. Buvo 
užsukę į lietuvių salę, kur 
grupei torontiečių svečiai pa
pasakojo apie Lietuvos žmo

nių gyvenimą, atsakė į pa
klausimus.

Visi tarybiniai turistai bu
vo labai gražiai priimti Kana
dos — Tarybų Sąjungos 
Draugystės Komiteto.

* * *

MIRTIS ŠIENAUJA
Mirtis ne juokais pradėjo 

skinti senąją Toronto lietuvių 
kartą. Pastaruoju metu mirė, 
rodos, net šeši.

Lapkričio 28 mirė Jonas 
Kalinauskas, senas torontie- 
tis. Paliko žmona Ona. Pri
klausė prie parapijonų.

Lapkričio 27 mirė Paulina 
Daukantienė, Augusto Dau
kanto žmona. Paliko vyras 
(gulįs ligoninėj jau virš metų 
laiko), du sūnūs su šeimomis..,

Gruodžio 5 dieną mirė An
na Walker (Vilkaitienė), eida
ma jau 85 metus. Vyras buvo 
miręs kiek metų atgal. Paliko 
duktė ir sūnus, 3 anūkai ir 5 
proanūkai.

Gruodžio 21 mirė Pranas 
Gaižaiskas, eidamas 84-tus 
metus. Paliko žmona Anasta
zija, sūnus Vytas ir dvi 
dukros, Frances ir Helen, ir 
jų šeimos.

Pranas buvo laisvų pažiū
rų, priklausė prie lietuvių 
pažangių organizacijų, skaitė 
spaudą. Iš profesijos buvo 
siuvėjas.

Visiems įnirusiems lai būna 
lengva Kanados žemelė, o 
likusiems artimiesiems gili 
užuojauta.
NEBESKIEPYS

Kadangi kai kurie susirgo 
paralyžium, kaip yra spėja
ma, nuo čiepų, tai sveikatos 
ministeris pareiškė, kad ne
bebus čiepijami nuo “swine 
flu”. Ypač Kanados sveikatos 
autoritetus paveikė žinios, 
kad JAV nuo čiepų susirgo 
šimtai žmonių.

Buvo užsimota įskiepyti vi
sus virš 64 metų amžiaus 
kanadiečius. Rep.

TORONTO, ONTARIO, CANADA

Mirus

v Pranui Gaižauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo 

vaikams ir jų Šeimoms,
artimiems draugams.

H. Jarienė
K. Ragauskienė 
J. R. Kuktarai 
J. A. Ylos 
N. Reimalka 
J. Leskevičius 
J. Valaitis 
P. M. Daugėlai 
M. A. Guobai 
A. Guobienė

žmonai Anastazijai, 
taipgi giminėms ir

J. Mprkis
A. Morkis (snr.)
A. Jurgutaitis
J. Rudzevičius 
P. A. Pajuodžiai
E. Skurdelienė 
S. E. Paberaliai 
S. A. Poškai
F. E. Laurusevičiai 
P. M. Kiškiai

S. Berlinskienė

ELY, MINNESOTA

MIRUS

Viola Grahek
St. Petersburg, Floridoje esanti draugai ir 

pažįstami, reiškia gilią užuojautą velionės vyrui dr. 
Jack P. Grahek, dukroms — Martha ir Theresa, 
tėvui Juozui Šarkiūnui ir jo žmonai Elenai, Helen 
Janulytei, visiems kitiems giminėms ir draugams.

J. ir S. White
R. ir H. Feiferiai
P. ir V. Budrioniai
P. ir A. Aleknai
J. ir P. Kelleriai
P. Mockapetris
J. ir O. Rubai
M. ir V. Repečkai
J. ir \ Milleriai
J. ir P. Blaskiai
N. Petronis (
A. Bruwer
P. Simon
J. ir M. Kriščiūnai

V. ir V. Bunkai 
J. ir H. Dobrow 
W_ir M. Žukai
L. Strack
M. Gružinskienė
V. Casper 
J. Greblikas 
J. Andriulienė
J. White 
S. Juknis
W. Dubendris 
W. ir N. Kelly
K. Puišis 
M. Klišius

A. ir M. Raškauskai
Linkime ištvermingai pergyventi šį sielvartą . .

L. Novak 
J. Stančikas
J. ir A. Stattman 
J. ir P. Stančikai 
T. ir J. Lukai 
N. ir G. Evans 
T. Sholiūnienė 
A. Pakalniškienė 
J. Stukas 
A. Fercikas 
A. ir P. Pateckai 
P. Kantenis 
P. ir O. Bunkai 
A. ir P. Lukai

Žinios iš Tarybų 
Lietuvos
AMŽINAI GYVAS 
KOVOTOJU ATMINIMAS

Kaunas. — Gruodžio 27 d. 
sukako 50 metų, kai buvo 
sušaudyti keturi įžymūs Lie
tuvos Komunistų Partijos 
veikėjai — Karolis Požėla, 
Juozas Greifenbergis, Kazys 
Giedrys ir Rapolas Čarnas. 
Prie paminklo keturiems ko
munistams, pastatyto miesto 
parke, pagerbiant kovotojų 
šviesų atminimą, įvyko mi
tingas. Jame gausiai dalyva
vo Kauno darbo žmonės, 
akademinis jaunimas, sve
čiai. Į mitingą taip pat atvyko 
vadovaujantys respublikos 
partiniai ir tarybiniai darbuo
tojai, žuvusiųjų revoliucio
nierių artimieji ir bendražy
giai.

— Keturi komunistai, kal
bėjo mitinge Lietuvos KP 
Kauno miesto komiteto pir
masis sekretorius Vladas Mi- 
kučiauskas, buvo įsitikinę in
ternacionalistai. Jų kova 
glaudžiai siejosi su pasaulinio 
proletariato pastangomis už
kirsti kelią fašizmui.

Po keturių komunistų mir
ties Komunistų Partija, ko
vojusi giliame pogrindyje, 
dar labiau sutelkė revoliucio
nierių, komunistų gretas, 
ryžtingai kovojo prieš kapita
listinį darbo žmonių išnaudo
jimą. Kaip patvirtino istorija, 
Lietuvos Komunistų Partijos 
nurodytas kelias buvo vienin
telis teisingas kelias, kuriuo 
eidami Lietuvos darbo žmo
nės nuvertė buržuazinę dik
tatūrą ir atkūrė Lietuvoje 
tarybų valdžią.

Miesto darbo žmonės tylos 
minute pagerbė žuvusių ko
munistų atminimą ir padėjo 
gėlių puokštes paminklo pa
pėdėje. Gėlės taip pat buvo 
padėtos keturių komunistų 
sušaudymo vietoje ties Šeš
tuoju fortu.

Keturių komunistų žuvimo 
50 metinės plačiai paminėtos 
visoje Tarybų Lietuvoje — 
Pakruojyje, Karolio Požėlos 
gimtinėje Bardiškiuose, įmo
nėse, ūkiuose, laivuose, pa
vadintuose revoliucionierių 
vardais.
DIDELĖ LITERATŪROS 
PARODA VILNIUJE

Joje eksponuojami Lietu
vos istorikų ir publicistų dar
bai apie keturis komunistus, 
1926 metų dokumentai, ro
dantys, kaip ryžtingai įvairių 
šalių pažangioji visuomenė 
protestavo prieš fašizmo te
rorą, prieš susidorojimą su 
ištikimais Lietuvos liaudies 
sūnumis.
SOCIALISTINIO DARBO 
DIDVYRIAI

Už didelius laimėjimus so
cialistiniame lenktyniavime, 
už darbo šaunumą, vykdant 
1976 metais žemės ūkio pro
duktų gamybos ir pardavimo 
valstybei didinimo planus ir 
socialistinius įsipareigojimus, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo įsaku socia
listinio darbo didvyrio vardai 
suteikti Molėtų rajono Čiulė- 
nų kolūkio pirmininkui Kazi
mierui Rakauskui, Utenos 
rajono Naujasodžio kolūkio 
brigadininkei Elenorai Selė- 
nienei ir Biržų rajono “Ben
dro darbo” kolūkio traktori
ninkui kombaininkui Andriui 
Valtauriui. Socialistinio dar
bo didvyriams bus įteikiama 
Lenino ordinas ir “Pjautuvo 
ir kūjo” aukso medaliai.

V. Petkevičienė

“LAISVĖS” VAJUS
[Tęsinys iš 1- mo pušį. ]

Antanas Globičius, Wilkes Barre, Pa........................$190.00
Per N? lešmantienę, Miami, Fla................................$178.30
Aukojo: Iš miamiečių spaudos koncerto gruo

džio 5 d.   .$85.80
Halos Jackim pagerbimui mirusios
motinos Isabelė Jackim.............. .  50.00
C. Aimontas.................................   15.001
C. Pempė......................... ............ . 10.00 ,
R. Chulada.......................................... 5.00
Josephine Augutienė.......................... 5.00
M. Kvietkas . . . .................................. 5.00
F. Kuzenka.......................................... 2.50

Olga ir Frank Graham, So. Boston, Mass., pagerbi
mui mirusios motinos Suzanos Shukienės . . .$110.00 

Teofilė Masienė ir Stefanija Masytė, St. Clair
Shores, Michigan......................... $100.00

Katherine Kalinauskienė, Fonda, N. Y., prisimini
mui mirusių vyro John Sr. ir sūnaus John Jr. 98.00

Per George Kodis, Windsor, Ont., Canada.............. 82.00
Aukojo: Savickas....... ..................................... $18.00

Malūnas............................................ 15.00
Kodis.................................................  10.00
Bartulis.............................................. 10.00
Baltulis.............................................. 6.00
Kunšaitis.......................................... 6.00
Stankius............................................ 5.00
Svirplys............................................ 5.00
Rubb.................................................. 5.00
Valatinas .......................................... 2.00

Per M. Paužienę, Toronto, Ont., Canada, iš sueigos
prisiminimui vienerių metų sukakties Dabra- 
valskienės mirties (vardai tilpo pirmiau).........$79.52

Per A. Račkauskienę ir M. Sametis, Haverhill, Mass. $71.00 
Aukojo: Scatamachia & D‘Amico....... .  .$15.00

Petras Galinis................................... 10.00
Walter Raškauskas...........................  10.00
Antanas Navickas............................. 10.00
Mikalina Albert................................. 10.00
A. C. Zuris........................................ 10.00
Teofilė Karpich................................. 5.00
M. Chase.......................................... 1-00

Per J. K. Alviną, Detroit, Mich................................... $70.00
Aukojo: Ben ir Adele Wardo.......................... $50.00

AnnaDaukus.......................  10.00
Antanas Vasaris, Livonia...............10.00

Per F. Shimkus, Kearney, N. J. ................................ $62.00
Aukojo: F. Shimkus, prisiminimui vyro Prano 

ir sūnaus Edward...............  25.00
N. Rakickas........... .. ..........................$15.00
Peter Raymond . ...........................   • 10.00
Beatrice Lutz..................................... 10.00
J. Kairis............................................ 1-00
Beatrice Yuška................................. 1-00

Per J. Urbanavičių, Verdun, Que., Canada...............$61.80
Aukojo: P. Valinčienė..................................... $12.00

K. Aržuolaitis................................... 10.00
G.....................................................  10.00
Jonas Tumas......... ........................... 6.00
R. Karalevitz......... ........................... 5.00
Verdunietė.............................  5.00
I. Veškelis ........................................ 2.60
J. Balčiūnas.......................  2.60
R. Adakauskienė............................... 2.00
L. Giedraitis...................................... 2.00
J. Balsis........................................  2.00
F. Kušleika....................   1.60
J.Jurkštas.......................................... 1-00

Per M. Uždavinį, Norwood, Mass................................ $58.00
Aukojo: LLD 9 kp., Norwood, Mass................ $30.00

S. Družas.......................................... 6.00
A. O. Zarubos................................... 5.00
F. Preikšis..................................   • • • 5.00
M. Grigun.......................................... 5.00
M. Uždavinis...........................  5.00

William Karlan, Jensen Beach, Fla..............................$50.00
J. Pattison (Raulušaitis), Worcester, Mass., per J.

Petkūną......................................................... 50.00
Suzana Kazokytė-Jones, Frackville, Pa...................... 50.00
Vincas Kirvela, Detroit, Mich..................................... 50.00
Joseph Valaitis, New Haven, Conn............................. 50.00
Per J. Ylą, Toronto, Ont., Canada.................. 42.00
Aukojo: J. Narusevičms......................  .$20.00

S. S. Jakavičiai................................. 20.00
P. Kiškis............................................ 2.00

Per N. Ventienę, Brooklyn, N. Y................................. $41.00
Aukojo: J. M. Kupčinskai, Great Neck, N. Y. $10.00

U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y. ....... 10.00
Ona Babarskienė,Richmond Hill,N.Y. 10.00
Albina Vaznienė, Richmond Hill, N. Y. 6.00
J. Anskienė, Brooklyn, N. Y............. 5.00

Washingtonas. — Prieš fe- 
deralinę valdžią jau užvesta 
teismuose 31 reikalavimas 
atlyginimo už susirgimą nuo 
“anti-swine flu” skiepų. Rei
kalavimai siekia $1,189,700.

Kaip žinia, skiepijimas nuo 
šios rūšies influenzos tapo 
nutrauktas.

Per E. Kralikauskienę, Lawrence, Mass..................... $40.00
Aukojo: Eva Kralikauskienė, Lawrence,

Mass, prisiminimui mirusio vyro Vinco20.00
Stanley Karpovich, Methuen.........  5.00
Lena Martin, Methuen ............. 5.00
M. Karpovich, Nashua, N. H............. 5.00
Bevardė, Methuen........................... 2.00
Bevardė, Lawrence....... .................. 2.00
Alice Abraham, Lawrence................ 1.00

Per Joe Brūzgą, Lethleridge, Alberta, Can.................$35.00
Aukojo: Joe Brūzga .. .............. $15.00

JohnZdanes...............................  10.00
Frank Kazokas .........................  5.00
Josephine Žebrauskas...................... 3.00
Walter Kazokas ............................... 2.00

A. Miswick, Santa Rosa, Cal........................................$25.00
Juozas ir Sarah Bimbai, Hawthorne, N.J. ..............$25.00
Wm. Paulauskas, Gulfport, Fla., per P. Alekną ..... 25.00 
Aido Choras, Miami, Fla., per F. Mankauską ....... 25.00 
Steve Yurevich, Fort Lauderdale, Florida, per N.

lešmantienę ............................. :..... 25.00
Mary Kvietkas, No. Miami Beach, Fla.,

pagerbimui mirusio vyro Frank, per V. Boviną 25.00 
P. Paserskis, Baltimore, Md................... ,....................$20.00
E. Kasparienė, Wilkes Barre, Pa., per A. Grigaitienę .20.00 
Eva Lekas, Lexington, Mass., prisiminimui mirusio

vyro 20 m. mirties sukakties ............................ 20.00
A. Lalis, Brockton, Mass., per S. Rainard................. 20.00
Joe ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla. ................... 20.00
John Bubliauskas, Dearborn, Mich., per J. K. Alviną 20.00 
Paul Burnis, Brooklyn, N.Y. ....................  20.00
B. Žukauskas, Toronto, Ont., Canada . ......................  18.00
Pauline Radusky, Roslyn, N.Y................................... 16.00
J. A. Žemaičiai, Binghamton, N. Y. .......................... 16.00
Helen Siauris, St. Petersburg, Fla.............................. $15.00
Joseph Wanagas, Catskill, N. Y..............'................... 15.00
B. F. ir Mildred Kubilius, Hot Springs, Ark............... 15.00
P. Grybas, Hudson, Mass., grąžino tėvo “Laisvės”

šėrą vertės $10., per J. Jaskevičių
M. Pūkis, Yucaipa, Cal., per A. Bernatienę . . ............ 10.00
S. Grublin, Foster City, Cal........................................ 10.00
V. Strasęvičius, Toronto, Ont., Canada, per A. M.

Paužienę..........................................................  10.00
J. Krauzaitis, So. Windsor, Conn...........\................ 10.00
P. Jacobs, Dundas, Ont., Canada............................... 10.00
J. Sasnauskas, Vancouver, B. C., Canada per W. Va

liuką .. ................  10.00
Izabele Lamaitis, No. Merrick, N.Y..........................   10.00
N. Dudonis, Chester, Pa...........................   10.00
J. Arshauskas, Hamilton, Ont., Canada..............  10.00
J. Celkis, Miami, Fla., per V. Boviną.......................... 10.00
P. Celkis, Miami, Fla., per V. Boviną........................ 10.00
Visų Draugas, Winnipeg, Man., Canada, per F. Ste-

panavičienę.......................................................  10.00
A. Puzara, London, Ont., Canada, per P. Pajuodį...... 10.00
J. Norris, London, Ont., Canada, per P. Pajuodį .... 10.00 
Sophie Thomson, Miami, Fla., per N. lešmantienę .. . 10.00 
J. Umaras, Detroit, Mich., per J. K. Alviną........... .  10.00
J. M. Yocumskai, per A. Shupetris, Lawrence, Mass. 10.00 
Bruno Medley, Stuart, Fla.......................................... 10.00
Stella Danis, Miami, Fla., per N. lešmantienę ............ 10.00
M. Kavaliūnienė, Jamaica, N. Y., prisiminimui miru

sio vyro Zigmo............. . ..................................  10.00
LDS 6 kp., Binghamton, N. Y., per Mary Lynn......... 10.00
Albertina Jenkins (Jakienė), Chicago, Ill., per Mary

Grager .  ............ 10.00
Alekas ir Domicėlė Veličkai, Albertson, N.Y............. 10.00
P. Gižauskas, Runnemede, N.J.................................. 8.00
J. Baltrūnas, per P. Alekną, St. Petersburg, Fla. .. . 8.00 
John Barcas, Wasaga Beach, Ont., Canada............... 7.00
J. Yankus, No. Cape May, N. J., per R. Merkį......... 6.00
M. Grayson, Pt. Pleasant, N.J................................... 6.00
S. Bredes, Brooklyn, Conn. . .. ...................   6.00
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y..................... 6.00
M. Martusevich, Verdun, Que., Canada.................... 5.00
Julė Guzevičienė, per P. Kisielienę, Montreal, Can. .. .5.00
V. K., per P. Kisielienę, Montreal, Can.................... 5.00
J. Šimonis, Vancouver, B. C., Can., per W. Valiuką. 5.00 
Mrs. Barbara Shimkus, Hightstown, N.J........... 5.00
A. Lapinskas, La Salle, Que., Canada........... . ........... 5.00
Paul Papievis, Jacksonville Beach, Fla..................... 5.00
A. White, La Salle, Que., Can.............................  5.00
A. Mikaliūnas, Montreal, Can., per P. Kisielienę .... 5.00
W. Stapon,Winnipeg,Man.,Can.,per F.Stepanavičienę .5.00
G. N. Kukeniai, Cowansville, Que., Can..................... 5.00
Walter Mikulėnas,Miami Beach,Fla.,per N.Iešmantienę5.00 
John Giačias, Edmonton, Alt.,Can.............................. 5.00
P. Juška, Sudbury, Ont., Canada ........................... 5.00
Eldana Imilkowski, Brooklyn, N. Y., prisiminimui mi

rusios draugės Anna Walmus .......................... 5.00
Geo. Lokitis, Avon, Mass................................   . 5.00
R. Kirk, Seattle, Wash..................  5.00
A. Gerdus, Villa Park, Ill., per J. Urmoną................ 5.00
I. Urmonas, Chicago, Ill.............................................. 5.00
Frances Jordan, Chicago, Ill....................................... 5.00
Sophia Lipčius, Lester, Pa.......................................... 5.00
Stanley Mekonis, Kingston, Pa. ............................... 5.00
M. Subach, Kingston, Pa. . .. .........................   5.00
O. Wellus, Binghamton, N. Y., per Mary Lynd----- - 5.00
Mary Lynn, Binghamton, N. Y......................  5.00
Dorothy Murelienė, Warminster, Pa.......................... 5.00
Anna Malinauskas, Roselle Park, N.J........................ 5.00
J. Shaskas, Philadelphia, Pa.................  4.00
B. Sauka, Brockton, Mass., per S. Rainard .............. 3.00
V. Nevins, Margate, Fla., per N. lešmantienę........... 3.00
Frank Ramanauskas, Dorchester, Mass..................... 3.00
Ant. Ališauskas, La Salle, Que., Can.......................... 3.00
J. N. Milvidai, per A. Shupetris, Lawrence, Mass. .. 3.00 
I. Kamarauskas, Oakland, Cal........................... 3.00
P. Cook, Auburn, Me. . . .........  2.00
S. Wikis, Hamilton, Ont., Canada .......   2.00
M. Patrick, Milltown, N.J. ................................ 2.00
M. Stakoff, Windsor, Ont., Canada .  ........................ 2.00
C. Matakas, Jackson Heights, N.Y. ..................  2.00
Lietuvaitė, per A. Shupetris, Lawrence, Mass.......... 2.00
V. Krupauskas, Verdun, Que., Canada .. .................... 2.00
M. L., Montreal, Can., per P. Kisielienę...........  2.00
Charlotte Wallan, Oakland, Cal., per V. Taraškienę. . 1.00

* * *
Viso į fondą įplaukė $15,241.07 iki gruodžio 17 d. Reiškia, 

pasiektas užbrėžtas tikslas su kaupu. Širdingai dėkojame 
visiems vajininkams, skaitytojams ir rėmėjams už taip 
energingą ir gražų darbą. Administracija
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ST. PETERSBURG, FLA. Philadelphia, Pa.
1 Gruodžio 18 d, klubo salėje 
LLD 45 kp. turėjo pasekmin
gą parengimą. Žiemos metu į 
mūsų pobūvius visuomet pri
sirenka gražios publikos. Ka
dangi mūsų šeimininkės pa
gamina skanų valgį, atsilankę 
svečiai pavalgo pietus, o mū
sų Dainos Mylėtojų choras, 
vadovybėje Adelės Pakalniš
kienės, visuomet išpildo dai
nų programą. Be to, groja 
muzika,visi sukasi, šoka, kaip 
kas moka. Ir linksmai prabė
ga popietė. Pas P. A. Alek- 
nus atvyko iš Lietuvos Alek
nienės sesutė Paulina Civie- 
nė. Viešnia buvo pristatyta 
pakalbėti.' Ji pasveikino po
būvio dalyvius. Sakė: atvy
kau tik šį rytą, dar Visai 
nepažįstu jūsų šalies. Tačiau 
malonu, kad su pirma diena 
viešnagės turiu progą daly
vauti dideliam būryje mano 
tautiečių ir pasiklausyti jūsų 
choro, dainuojančio Lietuvos 
dainas.
KLUBO VEIKLA

Gruodžio 25 dieną klubo 
pobūvis buvo įvairus, publi
kos prisipildė pilna salė. (Sia
me pobūvyje buvo svečių'ir iš 
tolimesnių kolonijų. Pirmiau
sia šeimininkės pavaišino 
svečius pietais, o po pietų 
buvo dainų programa. Mūsų 
nuolatinis programos dalyvis 
Larry Strack padainavo An
gliškai solo. Paskui Dainos 
Mylėtojų Choras taip pat 
padainavo keletą dainelių. 
Akbmponavo W. Žukas ir 
Helena Janulis. Po to buvo 
šokiai. Buvo ir kitokių paįvai
rinimų. Visa publika geroje 
nuotaikoje praleido popietę.

V. Bunkus dėkojo publikai 
už skaitlingą atsilankymą, 
programos pildytojams Lar
ry Strack, Dainos Mylėtojų 
Chorui, Adelei už vadovybę 
ir pijanistams Walteriui Žu
kui ir Helenai Janulis.
PRISIMINIMAS

“Laisvėje” tilpo trumpas 
pranešimas apie Juozo Šar- 
kiūno dukros mirtį. Čia para

šysiu kiek plačiau.
J. Sarkiūnui buvo lemta 

išauginti tik vieną dukrelę. 
Jis visuomet džiaugėsi du
kros gražiu gyvenimu ir anū
kėliais. Vasaros metu visa 
Sarkiunų šeima vykdavo juos 
aplankyti, praleisti atosto
gas.

J. Sarkiūno dukra Viola, 
gimusi Chicagoje, buvo popu
liari amerikoniškoje visuome
nėje. Ištekėjusi už žymaus

Viola Grahek-Šarkiūnaite
Dn. J. P. Grahek, apsigyveno 
Ely, Minn. Gruodžio 13 die
nos rytą skundėsi galvos 
kvaituliu ir po kelių minučių 
neteko sąmonės. Buvo nuvež
ta ligoninėn. Gydytojai sten
gėsi gelbėti gyvybę. Tačiau 
nepavyko. Mirė nuo išsilieji
mo kraujo ant smegenų. Bu
vo 54 metų amžiaus. Liko 
liūdintis vyras Dr. J. P. 
Grahek, dvi jaunametės du
krelės — 15 ir 13 m., tėvas 
Juozas Sarkiūnas, gyvenan
tis St. Petersburge ir kiti 
giminės bei draugas. Palaido
tas gruodžio 15 d. Ely kapi
nėse.

Reiškiu širdingą užuojautą 
J. Sarkiūnui ir šeimai.
PRANEŠIMAS

Sausio 15 d. LLD 45 kuopos 
parengimas-pietus 12 vai.

Sausio 22 d. klubo parengi- 
mas-pietūs 12 vai.

Įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė. South. Prašom visus 
dalyvauti. V. Bunkienė

HARTFORD, CONN.

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Lucy Žemaitienės
Mano mielos sesutės širdis sustojo plakusi 1972 

m. sausio 2 d. Nuo tos dienos neturiu linksmos 
valandėlės. Kaip sunku gyventi ant svieto vienam, 
kaip paukšteliui miške.

Lenkiu galvą prie sesutės kapo, o ašaros byra 
rašant šį prisiminimą.

LIUDVISĖ BUTKEVIČIENĖ
Sesuo

BROCKTON, MASS.

Mirus 1

,, Albertui Vasariui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Jessie,

broliui Anthony, brolvaikiams Eileen ir Alan,
giminėms Vincent ir Albinui Miknis.

Marijona Gutauskienė Helen Gesevich
Betty Tamulevich Lena Smith
Mr. & Mrs. V. Miknis S. Rainard
Leona Eukitis J. Jablansky
T. Urban Antanas Vasaris
Kazimiera Cheraska Mildred Vasaris
Bernice Ambrose Gay Vasaris
Anthony Biliūnas Allen Vasaris
Sophie Giuss Sophie Yudaikis

. Charles Biront

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418

< Telefonas: 846-1970

DARBININKAI KOVOJA
Philadelphijos priemiestyje 

Conshahacken randasi nedi
delis plieno fabrikas, kuriame 
dirba virš keturi šimtai dar
bininkų. Jie priklauso prie 
didžiosios Jungtinės Plieno 
Darbininkų Unijos (profsą
jungos).

Kompanija jau trečiu kartu 
užsimojo savo darbininkams 
nukirsti algas apie 15 procen
tų. O jeigu parbininkai ne
priims kompanijos pasiūlymo 
savanoriai, tai kompanija už
darysianti fabriką. Tačiau 
darbininkai praeityje visuo
met tokį kompanijos nelemtą 
pasiūlymą atmesdavo, betgi 
fabrikas neužsidarydavo. 
Šiomis dienomis kompanija ir 
vėl pasiūlė darbininkams 
priimti nusimušimą savo al
gų. O jeigu nepriims, tai, 
girdi,po Naujųjų Metų užda
rys fabriką. Kompanijos pre
zidentas Mr. Alan Wood sa
ko, kad jis nebegali fabriką 
operuoti su nuostoliais . . .

Sį kartą rimtai susirūpino 
ir aukštoji unijos vadovybė, 
ir pataria darbininkams nusi
mušti sau algas penkiais pro
centais. Darbihinkuose kilo 
pasipiktinimas unijos vadais. 
Per eilę metų tiek kovota, 
streikuota už algų pakėlimą, 
už didesnį duonos kąsnį, o 
dabar vienu plunksnos pa
braukimu savanoriai turi ati
duoti savo laimėjimus išnau
dotojams!

Nors keli darbininkai suti
ko su kompanijos pasiūlymu, 
sakydami, kad “geriau kad ir 
mažas duonos kąsnys, negu 
nieko”, bet kiti juos nutildė.

Prievarta viešosiose 
mokyklose

Šiemet vos tik atidarius 
viešąsias mokyklas, Švietimo 
Taryba davė mokytojams sa
vo įsaką, kad kiekvieną rytą, 
pradedant pamokas, turi vie
ną minutę nulenkus galvas 
tyliai pasimelsti, o po to 
balsiai pareikšti šiai šaliai 
ištikimybę. Nors sakoma, 
kad nebaus tų, kurie pasi
priešins šiam patvarkymui, 
bet vis tiek yra prievarta. Jie 
nukenčia daug paniekos ir 
baubimų iš fanatikų . . .

Ir generolai valdo fabrikus
Šio miesto priemiestyje 

Frankforde randasi smulkių 
ginklų fabrikas' (arsenalas). 
Jame dirba apie du tūkstan
čiai darbininkų, vyrų ir mote
rų.

Kas valdo ir tvarko tą 
arsenalą? Ogi armijos gene
rolas majoras Bennett Lewis. 
Sis aukšto rango karininkas 
jau keletą kartų kėsinosi šį 
arsenalą uždaryti ir paleisti 
darbininkus. Tačiau šalies įs
tatymų leidėjai — senatoriai 
ir kongresmanai, atprašyda
vo, atkalbėdavo ir arsenalas 
pasilikdavo. Bet šiemet jokie 
prašymai generolo nebepa- 
veikė.

Dar praėjusį ankstyvą ru
denį gen. Bennett Lewis, 
atvykęs į Philadelphią, dau
geliui darbininkų atmokėjo 
algas ir paleido iš darbo. Kai 
kuriems darbininkams pasiū
lė panašius darbus New Jer
sey valstijoje. Tačiau darbi
ninkui netaip lengva persi
kelti į kitą gyvenvietę, ir dar 
į kitą valstiją.

Rinkiminėje savo kampani
joje Jimmy Carter sakė, kad 
jeigu jis bus išrinktas prezi
dentu, tai arsenalas bus kaip 
ir buvo prieš • 150 metų!

Bet kol prez. Cartel* turės 
galią tarti savo žodį po sausio 
20 dienos, tai republikonai 
paskubomis bando apsidirbti 
iš anksto ir keršyti demokra
tams, nes praėjusiuose rinki
muose Pennsylvanijos valsti
joje republikonai gavo skau
džiai nukentėti, ko jie nesiti
kėjo.

Tai vis šlykšti politika dar
bo žmonių sąskaita. '

“L.” Reporteris

Svečiai iš
Lietuvos

Nemažai atvyksta svečių iš. 
Lietuvos — vieni kviečiami 
giminių, kiti su savo profesi
jos reikalais, kiti su turistinė
mis grupėmis.

Prieš mėnesį-kitą lankėsi 
daktaras-chirurgas širdžių 
specialistas Brėdikis, ir tai 
jau ne pirmą kartą. Vėliau 
lankėsi Druskininkų gydomo
sios fizinės kultūros ir ambu
latorinio gydymo centro vy
riausias gydytojas Jonas Val- 
skys ir Valstybinio ūkio pir
mininkas Kazimieras Ra
kauskas. Tik prieš savaitę 
išvyko namo, po mėnesio 
vizito, Vacys Blėdis, Panevė
žio dramos teatro direkto
riaus J. Miltinio pavaduoto
jas.

Už savaitės New Yorke 
atvyko Akademikas fizikos- 
matematikos mokslų dakta
ras Vytautas Statulevičius.

Vytautas Statulevičius
Jis atvyko lapkričio 21 d., 
kviečiamas bent penkių uni
versitetų Kalifornijoje, In
dianoje, Illinois ir Pennsylva- 
nijoje. Draugas Statulevičius 
jau ne pirmą kartą lankosi 
mūsų šalyje su paskaitomis 
savo profesijoje.

Ieva Mizarienė

Mirė
Ilgametis “Laisvės” skaity

tojas ir rėmėjas Martinas 
Urba mirė gruodžio 28 d. Jis 
gyveno Easton, Pa.

* * *
Adelė Gilienė, patersonie- 

tė, mirė gruodžio 29 d. Liko 
nuliūdime vienas brolis, dvi 
dukros, dvi. anūkės, vienas 
anūkas ir trys proanūkiai. 
Šią žinią pranešė jos pusbro
lis Walter Graunas. Ieva

Suimti ir 
kaltinami

New Yorkas. — Policija 
sulaikė Angelo Cordero ir 
jaunuoli Hector Lopez. Jie 
kaltinami pernai spalio 25 
dieną padegimu Bronxe so- 
cialio klubo. Gaisre žuvo 25 
žmonės, o 24 buvo sužeisti. 
Jei teismas ras juos kaltais, 
jų laukia sunki bausmė.

Baltimore, Md.
Kaip jau buvo pranešta 

spaudoje pirmiau, draugas 
Juozas Deltuva buvo sunkiai 
susirgęs. Pabuvus 3 savaites 
ligonihėje, jis tapo perkeltas į 
Nursing Home:

Caton Manor
Wilken sand Caton Ave.
Baltimore, Md. 21229
Lankymo valandos nuo 1 

vai. po pietų iki 8 vai. vakaro. 
Kambario num. 221.

Kam sąlygos leidžia, malo
nėkite draugą Deltuvą aplan
kyti, nes jis gražią gyvenimo 
dalį praieido tarp draugų ir 
pažįstamų mūsų mieste. 
Šiandien jam būti nuo mūsų 
atskirtu labai sunku.

Fiziniai Juozas jaučiasi ne
blogai. “Terapistas” teikia 
jam pagalbą, kad sustiprintų 
kojas kiek nors, kad jis pats 
galėtų pavaikščioti be kitų 
pagalbos.

Neapleiskime draugo, ku
ris mums labai artimas, spau
dos ir organizacijų didelis 
rėmėjas. Vinco Duktė

Linksmos buvo sutiktuvės
Praeitą šeštadienį, sausio 1 dieną, Aido Choro ruošta 

Naujųjų Metų sutiktuvių popietė manyje ir, tikiu, visuose 
dalyviuose paliko gražų, linksmą.ilgai prisimintiną įspūdį. 
Net ir labai šaltas oras nesulaikė choriečių ir jų bičiulių nuo 
atsilankymo.

Visa popietė susidėjo iš skanių valgių, puikių vaišių, dainų 
'ir šokių. Į šių sutiktuvių suruošimą kas nors įdėjo daug 
pastangų ir gražaus darbo. Lai tuo visu laikraštyje 
pasidžiaugia patys aidiečiai. Tik jiems tai visa tėra gerai 
žinoma. Aš tik širdingai dėkoju aidiečiams už mūsų 
pakvietimą taip prieinamomis sąlygomis su aidiečiais ir 
šiemet taip linksmai susitikti Naujuosius metus.

Labai malonu buvo šioje sueigoje matyti ir žodžiu kitu 
pasikalbėti su dviemis jaunomis viešniomis iš labai labai toli. 
Viena jų buvo Ona Petrauskienė, aidietės Onos Babarskie- 
nės brolio dukra net iš Lietuvos sostinės Vilniaus, o kita — 
Babarskienės dukra Irena iš Kalamazoo, Mich. Rep.

PADĖKA
Pernai vasarą, minėdama savo 70 m. amžiaus sukaktį, 

susilaukiau ypatingo atžymėjimo — Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba man suteikė nusipelniusios kultūros 
veikėjos vardą.

Dalyvavau pažangiame lietuvių judėjime, niekad nelauk
dama ir negalvodama apie kokį nors atpildą; dirbau, nes to 
iš manęs laukė mano organizacijos, jose esantys mano 
draugai ir Lietuva — mano tėvų ir bendraminčių gimtasis 
kraštas.

Kad už tai tapau įvertinta, esu dėkinga Lietuvos TSR 
Komunistų partijai, vyriausybei, Aukščiausiajai Tarybai, 
“Tėviškės” draugijai ir visiems draugams Lietuvoje, 
ypatingai draugams rašytojams, kurie mane visados 
prisimena ryšium su mano vyru Rojumi.

Šį atžymėjimą betgi aš priimu ne tik kaip įvertinimą mano 
veiklos, bet ir kaip įvertinimą veiklos tų organizacijų, 
kuriose aš darbavausi, nes, jei aš nebūčiau buvusi dalimi to 
pažangaus judėjimo, manęs niekas nebūtų žinojęs, juo 
labiau kokius atžymėjimus skyręs.

Iš visos širdies esu dėkinga visiems, mane sveikinusiems. 
Laiškai ir telegramos pasipylė iš Lietuvos, iš JAV, Kanados 
ir kitur. Kiti net pinigų atsiuntė. Kadangi man pačiai tų 
pinigų nereikia, perdaviau juos “Laisvei” — jai jie labiau 
reikalingi.

Negalėdama visiems atskirai padėkoti už man skirtą 
dėmesį ir nuoširdumą, aš dabar visiems dėkoju ir jaučiu, 
kad šis įvertinimas man uždeda naujas pareigas. Buvau 
maniusi, kad kada nors ir aš galėsiu išeiti į pensiją, pasilsėti. 
O dabar, matau, kad prieš mane nauji uždaviniai, nauji 
darbai, kuriems aš mielai atsidėsiu, kiek tik man jėgos leis.

Negaliu pamiršti New Yorko Moterų Klubo, kuris, Adelei 
Rainienei ^sumanius, pernai gruodžio 12 d. suruošė man 
pobūvį su gražia programa, vadovaujant Nastei Buknienei. 
Dėkoju to pobūvio komisijai ir šeimininkėms M. Stukienei ir 
J. Šimkienei. Dėkoju tos programos dalyviams — “Aido” 
chorui su Milda Stensleriene, solistams Viktorui Bekeriui ir 
Amelijai Jeskevičiūtei-Young, svečiams kalbėtojams: “Lais
vės” vyr. red. Antanui Bimbai, “Vilnies” redaktoriui Jonui 
S. Jokubkai, Kotrynai Petrikienei, LDS centro sekretorei 
Anne Jakštis, svečiams iš Lietuvos — Vytautui Zenkevi
čiui, Nijolei ir Rimgaudui Mališauskams, Bangai ir Jonui 
Lukoševičiams ir visiems to pobūvio darbuotojams ir 
dalyviams.

Jūsų,
Jums dėkinga

IEVA MIZARIENĖ
1977 m. sausis

SVEIKINAME
Naujųjų Metų proga sveikiname gimines ir 

draugus Lietuvoje ir Amerikoje, kurie tik mus 
pažįsta.

Linkime visiems laimės ir sveikatos.

KAZIMIERAS ir PAULINA MEŠKĖNAI
Richmond Hill, N. Y.

SVEIKINIMAS
Prašau priimti sveikinimus 1977 metų nuo 

kalbančių filmų filmininko

JURGIO KLIMO — 89 metų amžiaus 
Brooklyn, N. Y.

Naujųjų Metų proga
Sveikinu “Laisvės” kolektyvą, visus laikraščio 1 

rėmėjus ir skaitytojus; taipgi visus, kurie kovoja už 
taiką pasaulyje. Sveikinu Tarybų Lietuvoje gimines 
Valančauskus, taipgi Tarybų Lietuvos draugus, 
kurie man daug pagelbėjo man viešint 1976 metais 
Lietuvoje.

P. O. GASPARIENĖ 
Grand Rapids, Mich.

Pramogų kalendorius

KOVO 6
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas minės Kovo-Aštuntą
ją Moters Dieną, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

Žymus politikas

Alex Rose
New Yorkas. — Gruodžio 

28 dieną mirė Liberalų Parti
jos įkūrėjas ir ilgametis jos 
vadas Alex Rose. Buvo 78 
metų amžiaus. Mirė vėžio 
liga.

Su juo rimtai skaitėsi abie
jų kapitalistinių partijų poli
tikieriai. Dažnai ne tik New 
Yorko mieste, bet ir New 
Yorko valstijoje svarbiau
siais klausimais velionio bal
sas būdavo nusveriamas. Li
beralų Partijos užgyrimas 
dažnai nulemdavo demokratų 
ir republikonų kandidatų liki
mą.

Women in the News
About a month ago two 

British scientists revealed in 
British medical magazine, 
the first documented case of 
a woman becoming pregnant 
by the test-tube technique.

* * *
According to a newspaper 

a woman in Spain had bought 
an evening gown for her 
one-hundredth birthday and 
was all set to go dancing at a 
night club when the husband 
of her great-great-grand
daughter checked the re
cords and discovered that the 
centenary was a year before. 
“I forgot that I once cut my 
age by a year in order to 
impress my late husband, 
who was a few months youn
ger than 1,” she confessed. 
The children gave her a party 
anyway.

* * *
The precedent of lower 

wages for women is being 
used to reduce wages for all 
workers.

* * *

Shirley Ann Tolentino
Shirley Ann Tolentino was 

sworn in as a Jersey City 
municipal judge, becoming 
the first black woman in New 
Jersey to serve on a municip
al bench on a full-time basis.

* * *
There is no class division in 

the USSR. All in manage
ment are employees of the 
socialist system. There are 
no owners of the means of 
production, hence no profit 
through exploitation of labor.

* * *
Women of all ages and 

walks of life now constitute a 
third of this country’s estima
ted nine million alcoholics, 
the Health Insurance. Insti
tute reports. Use




